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9.  การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ให้เจริญเติบโต อย่ำงยัง่ยืน มีควำมเป็นมืออำชีพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับ ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ทกุภำคสว่น และสำมำรถสร้ำงคณุคำ่ให้กบัสงัคม ประเทศชำติตอ่ไปได้ ดงันัน้คณะกรรมกำรจึงได้
ถือเป็นภำรกิจส ำคญั ในกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ให้มีควำมทนัสมยั สอดคล้องกับสภำวะ
แวดล้อม ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และรุนแรง เพื่อให้โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ของผู้มีสว่นได้เสีย และแนว
ปฏิบตัิตำ่งๆ ตำมนโยบำยสอดคล้องกบัทิศทำงกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และอนำคต  

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดนโยบำยที่มีควำมทนัสมยัแล้ว คณะกรรมกำรยงัคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำย
จดักำรได้มีกำรน ำแนวปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด ไปปฏิบตัิจริง ผ่ำนกำรดแูลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำทกุปี นอกจำกนีย้งัก ำหนดเร่ืองกำร
รักษำมำตรฐำนกำรด ำรงไว้ซึง่กำรเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็นเปำ้หมำยผลกำรด ำเนินงำน หรือตวัชีว้ดั หรือ KPI ของ
บริษัทอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นปี 2562 นับเป็นปีที่ 7 ของไทยคม ในกำรด ำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนบรรษัทภิบำลตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด โดยยงัคงสำมำรถรักษำสถำนะดีเลศิ หรือ 5 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน จำก
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย หรือ CGR 2019  รวมถึงได้รับกำรคดัเลือกจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
รำยช่ือบริษัทหุ้นยัง่ยืนประจ ำปี 2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่ำหลกัทรัพย์ตำม
รำคำตลำดระหวำ่ง 3,000 - 10,000 ล้ำนบำท  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) ได้ออกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ฉบบัปี 2560 ขึน้ เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่เป็นผู้น ำหรือ
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร น ำไปปรับใช้ในกำรก ำกับดแูล ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว นำ่เช่ือถือส ำหรับผู้
ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ำง เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธุรกิจ ผู้
ลงทนุ  ตลอดจนตลำดทนุและสงัคมโดยรวม อีกทัง้เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน ำ 
CG Code ไปปรับใช้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และบนัทึกกำรพิจำรณำไว้เป็นสว่นหนึ่งของมติคณะกรรมกำร รวมทัง้เปิดเผย
ข้อควำมยืนยนัวำ่ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบตัิตำม CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนมุตัิแก้ไข นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรฉบบัลำ่สดุ เมื่อวนัที่ 30 ตลุำคม 2561 ซึ่งเป็น
กำรปรับปรุงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของ กลต. ดงักล่ำว โดยมุ่งเน้นบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในแต่ละด้ำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท โดยนโยบำยฉบบันี ้ ประกอบด้วยหลกักำร 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1  คณะกรรมกำรบริษัท 
หมวดที่ 2  สทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 
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หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
หมวดที่ 5  กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำร โดยมีควำมเห็นวำ่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ยงัคงมีควำมเป็นปัจจบุนั และมีหลกัเกณฑ์ที่
ครอบคลมุเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ของ CG Code จึงคงนโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรไว้เช่นเดิม โดยไมม่ีกำรเปลีย่นแปลง 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนือ้หำหลกั 3 สว่น 
ได้แก่ สว่นที่ 1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สว่นที่ 2 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และสว่นที่ 3 นโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทจุริต เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกบัทัง้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีกำรลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตของบริษัทดงักลำ่วด้วย นอกจำกนี ้เมื่อมีพนกังำนเข้ำใหม่บริษัทก็จะสง่มอบ
คู่มือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อ่ำนท ำควำมเข้ำใจและลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิอีกด้วย ทัง้นี ้สำมำรถอ่ำนรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และแนวปฏิบตัิที่ดีอย่ำงเคร่งครัด 
รวมถึงพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บริษัทก้ำวไปสูก่ำรก ำกบัดแูลกิจกำร
บริษัทในระดบัสำกล โดยเฉพำะในภมูิภำคอำเซียน ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คง และควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน โดยมุ่งเน้นกำรรักษ ำ
มำตรฐำนและกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูล รวมถึงสง่เสริมให้กำรก ำกบัดแูลที่ดีให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร โดยผำ่นกิจกรรม
ตำ่งๆ ดงันี ้

 มีกำรจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  ให้พนกังำนได้อ่ำนและลงนำมว่ำจะ
ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนกังำนเข้ำใหม่ก็จะได้ส่งมอบ
คูม่ือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อำ่นและท ำควำมเข้ำใจและลงนำมเพื่อลงนำมวำ่จะปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท 

 กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน ำและให้เข้ำใจวฒันธรรมองค์กร รวมถึงเข้ำใจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัท 

 มีกำรประกำศใช้แนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกนัระหวำ่งบริษัทและคูค้่ำวำ่จะน ำหลกักำรนี ้
ไปใช้เป็นสว่นหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสว่นส ำคญัสว่นหนึ่งในกำรคดัเลือกและประเมินคู่ค้ำด้วย โดยบริษัทได้
แจ้งให้คูค้่ำทกุรำยทรำบถึงแนวปฏิบตัิดงักลำ่ว และให้คูค้่ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

 มีกำรให้พนกังำนของบริษัททุกคนรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลู พนกังำนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูโดยเร็ว เพื่อสง่เสริมให้กำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ของ
กลุม่บริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 
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รางวัลด้านการก ากับดูแลกจิการ 

ในปี 2562 บริษัทได้รับรำงวลัจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้รับกำรประเมินโดยได้ 99 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (Thai 
Investor Association) ซึง่เป็นคะแนนที่สงูกวำ่คำ่เฉลีย่ของกำรประเมินของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 

 บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ ำ ก ก ำ ร ส ำ ร ว จ ใ น โ ค ร ง ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว ใ น ค ะ แ น น ร ะ ดั บ  “ดี เ ลิ ศ ”                                                            
                                      เป็นปีที่ 7 ตอ่เนื่องกนั (2556 – 2562) จำกกำรประกำศผลกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2562 (CGR 2019)  จำกสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)  

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2562  คณะกรรมกำรได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักลำ่วอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม มีหลกักำรบำงเร่ืองที่บริษัทยงั
ปฏิบตัิแตกต่ำงจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

บริษัทได้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำร
อิสระไว้ให้ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน  3 วำระ 
หรือไม่เกิน  9 ปีแล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำหำก
คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำร
อิสระที่ด ำรงต ำแหน่งติดต่อมำกันครบ 3 วำระหรือ 9 ปี 
ด ำรงต ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัท
ขยำยระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
ออกไปได้อีก 

เนื่องจำกธุรกิจดำวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ควำมช ำนำญ 
และผู้ เช่ียวชำญเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำรของบริษัทต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในลกัษณะของธุรกิจ กำรบริหำรจดักำร 
กำรบริหำรกำรเงินจำกกำรลงทุนในโครงกำรที่ต้องใช้
เงินทนุมำกโครงสร้ำงของระบบบญัชีจำกกำรด ำเนินธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ ที่มีควำมแตกต่ำงทำงภมูิสงัคม บริษัทเห็น
วำ่ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกนัมำนำน มีสว่นช่วยให้
กรรมกำรเหลำ่นีป้ฏิบตัิหน้ำที่ได้ดี ประกอบกบับริษัทมีกำร
ประเมินผลกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี  โดยได้เร่ิมท ำกำร
ประเมินผลกรรมกำรโดยที่ปรึกษำภำยนอกในปี 2558 เป็น
ปีแรก เพื่อประเมินควำมสำมำรถและควำมเป็นอิสระของ
กรรมกำร  บริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำกรรมกำรที่ ได้ผ่ำน 
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร และ
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทยัง เ ป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ เหมำะสม 
ครบถ้วนทกุประกำร  

อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัิให้
ปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยได้ก ำหนด
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมขึน้ ในข้อ 7) กำร
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หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

จ ำกัดอำยุของกรรมกำร ไว้ที่  72 ปี และสำมำรถเสนอ
แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือเกินสงูกวำ่ ได้เพียงอีก 1 
วำระเทำ่นัน้ 

คณะกรรมกำรสรรหำควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้
คณะ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระคิดเป็นร้อยละ  66.7 ของ
จ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้คณะ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเห็นและเช่ือว่ำองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจและโครงสร้ำงของบริษัท 
ณ ปัจจบุนั 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ปี 2562 มีรำยละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น และ  
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูคำ่ให้กบับริษัทในระยะยำวอยำ่งยัง่ยืน 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมหลำกหลำย  (Board Diversity) ทัง้ในด้ำนเพศ ทกัษะ
วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง
กบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรก ำกบัดแูลธุรกิจของบริษัท 
กล่ำวคือ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำร โดยอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม และอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อให้ 
มีกำรถ่วงดลุและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมหนงัสอืรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และแบ่งเป็น
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น และไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 8 ทำ่น 

 

 

 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 28 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดโดยรวม มิ ใช่ เ ป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใด  
กลุม่หนึง่ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีจ ำนวนกรรมกำรเป็นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 
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2.  คุณสมบัติของกรรมการ 

2.1 กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั  

2.2 กรรมกำรบริษัทต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้รับกำรไว้วำงใจให้บริหำรกิจกำรท่ีมหำชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

2.3 เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.4 มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ 

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  และต้องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้เท่ำเทียมกนั และไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ยงัต้องสำมำรถ
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได้ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือทีป่รึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำรกำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 30 

ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำร
ค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำว ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เ ก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักลำ่วให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และไม่ เ ป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำน 
สอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้
เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ ใ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับ
กำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เ ป็นหุ้ นส่วนที่ มี นัย ในห้ำงหุ้ นส่วน  ห รือ เ ป็นกรรมกำรที่ มี ส่วน ร่วมบริหำรงำน ลูก จ้ำง  พนักงำน  
ที่ปรึกษำที่ รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ  1 ของจ ำนวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้  

บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ตำมข้อ 4 หรือ 6 
เป็นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอยำ่งระมดัระวงั และมีควำมเห็นวำ่กำรแตง่ตัง้บุคคลดงักลำ่ว
ไม่มีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

4. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

4.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ คดัเลือก บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม และ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรือเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตำมข้อบงัคบับริษัท 

4.2 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะพิจำรณำทบทวนทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมกำร (Skill and 
Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและ    
กลยทุธ์ในปัจจบุนัและอนำคต โดยจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรท่ีต้องกำร
เป็นประจ ำทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ยังได้พิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำย ทัง้ในด้ำนของทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ สญัชำติ อำย ุและเพศ 
ของกรรมกำร 

4.3 ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ  
สรรหำจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเข้ำร่วมและกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุ 
และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 

4.4 ในกำรสรรหำบคุคลเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำใช้วิธีกำรดงันีใ้น
กำรคดัเลอืกรำยช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

(1) เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือ 

(2) ที่ปรึกษำภำยนอก 

(3) รำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยช่ือกรรมกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

(4) ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำมำยงับริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

4.5 กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ควำมโปร่งใสและชดัเจน 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the Board 
of Directors) ประธำนกรรมกำรบริหำร (Chairman of the Executive Committee) และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร      
(Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และคณุสมบตัิที่เหมำะสม และต้อง
ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจและโปร่งใส โดยแยกหน้ำที่กำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนออกจำกกนั 

5.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมกำรอิสระ รับผิดชอบใน
ฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำร ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้บรรลผุลส ำเร็จ
ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้ยังมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้มอบหมำย รวมถึงพิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/ หรือ
พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปกติของบริษัท  

5.3 ประธานเ จ้าหน้าที่ บ ริหาร  (Chief Executive Officer) – เ ป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษัทตำมทิศทำง กลยทุธ์ และงบประมำณที่ได้รับกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัท แล้วแตก่รณี 

6. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

6.1 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำน
ที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหม่อีก
ได้ 

6.2 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วำระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำน
กวำ่ แตห่ำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่ มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ติดตอ่กนัมำครบ 
3 วำระหรือ 9 ปี ด ำรงต ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัทขยำยระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระออกไปได้อีก 

7. การจ ากดัอายุของกรรมการ 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบคุคลที่จะมีอำยคุรบ 72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่ด ำรงต ำแหน่ง ทัง้นี ้
เมื่อนโยบำยนีม้ีผลบงัคบัใช้ กรรมกำรปัจจบุนัท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือสงูกวำ่ จะยงัคงด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้ตำมวำระ
กำรด ำรงต ำแหนง่ของตนท่ีเหลอือยู่ 

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำอนมุตัิเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือสงูกวำ่ ณ วนัท่ีแตง่ตัง้กลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้เพียงอีก 1 วำระเทำ่นัน้ 

8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ทัง้นี ้ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และก ำกบัดแูล 
กรรมกำรจะต้องใช้ดลุพินิจในกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจอยำ่งระมดัระวงั สมเหตสุมผล ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ไมม่ี
สว่นได้เสยี และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำร 
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด นโยบำยเร่ืองอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท และ
นโยบำยอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้สงวนอ ำนำจอนมุตัิในเร่ืองส ำคญัไว้ 
โดยเร่ืองดงักลำ่วต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
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8.3 คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะที่เป็นผู้น ำสงูสดุขององค์กรต้องก ำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถกูต้อง กรรมกำรทกุคน
ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และต้องดูแลให้มัน่ใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรมองค์กรได้รับกำรเผยแพร่และ
น ำไปปฏิบตัิในทัว่ทกุระดบัขององค์กร 

8.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

(1) เป็นผู้น ำและก ำหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของบริษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงกำรสร้ำงคณุคำ่
อย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Value Creation) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Responsible Business) 
และปฏิบตัิตวัเป็นประชำกรที่ดี (Good Corporate Citizenship) 

(2) ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร คำ่นิยม และมำตรฐำนทำงจริยธรรมของบริษัท 

(3) ทบทวนและอนมุตัิกลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ติดตำมดแูลให้
ฝ่ำยบริหำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ 
งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ 

(4) พิจำรณำอนมุตัิรำยกำรที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงกำรลงทุน
ธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร กำรซือ้ขำยทรัพย์สนิตำ่งๆ งบจ่ำยลงทนุท่ีส ำคญั 
และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 

(5) พิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบตอ่รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ ประเมินผลงำน ก ำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 

(7) พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกรอบคำ่ตอบแทนของบริษัท 

(8) ก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีสำระส ำคญัของบริษัทให้เพียงพอและทนัเวลำ 

(9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้ก ำหนดควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

(10) ดแูลให้มีระบบบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ มีกำรตรวจสอบบญัชีจำกภำยนอก  

(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

(12) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและประเมินควำมมีประสิทธิผลและกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(13) ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไปปฏิบัติ  และยอมรับโดย  
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีร่วมลงทนุของบริษัท 
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(14) จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอควบคู่กับ
รำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งครอบคลุมในเ ร่ือง  
ส ำคญัๆ ตำมนโยบำยเร่ืองข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(15) ให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะและรำยบคุคล อยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.1 จ ำนวนครัง้และก ำหนดกำรประชมุ 

(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และ
แจ้งให้กรรมกำรแตล่ะคนรับทรำบตัง้แตต้่นปี เพื่อจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มเติม
ตำมควำมจ ำเป็น 

9.2 วำระกำรประชมุ 

(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชมุ  

(2) กรรมกำรทำ่นอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรือหวัข้ออื่นที่เก่ียวข้องเพื่อน ำมำพิจำรณำได้ 

9.3 กำรจดัสง่เอกสำรกำรประชมุ 

เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรนดัหมำย จดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้เพียงพอ และจดัสง่ลว่งหน้ำ 
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  ก่อนกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำมำก่อน 

9.4 กำรเข้ำร่วมประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวงัว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองด ำรงต ำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำรบริษัท
ตระหนักดีว่ำในบำงโอกำสหรือสถำนกำรณ์อำจท ำให้กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ภำรกิจดงักลำ่วจะไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท
คำดหมำยวำ่กรรมกำรจะเข้ำร่วมประชมุอยำ่งต ่ำคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททัง้หมด 

9.5 องค์ประชมุและกำรประชมุ 

(1) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรต้องมำประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) จ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรอยูไ่ม่
น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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(3) ในกำรประชมุ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุมีหน้ำที่ดแูละจดัสรรเวลำให้อยำ่งเพียงพอที่
ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรและข้อมลูเพื่อกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรท่ี
จะอภปิรำยในประเด็นท่ีส ำคญั โดยกรรมกำรทกุทำ่นมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

(4) กรรมกำรผู้มีสว่นได้เสยี จะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

9.6 รำยงำนกำรประชมุ 

(1) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้ท ำกำรจดบนัทกึ และจดัท ำรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และเสนอให้
ประธำนกรรมกำรบริษัทสอบทำนและส่งให้กรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมเห็น โดยจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัที่ประชมุ ซึ่งรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบนัทึกมติของที่ประชมุและข้อมลูไว้อยำ่ง
เพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

(2) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว รวมทัง้เอกสำรประกอบกำร
ประชมุ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 

9.7 กำรประชมุของกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจะประชุมระหว่ำงกนัเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือ
ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือเร่ืองกำร
จัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรทรำบ  

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนมุตัิในกำรจดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อท ำหน้ำที่ศึกษำ
กลั่นกรองงำนและแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอยำ่งชดัเจน ดงันี ้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดย
อยำ่งน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินอยำ่งเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอื่น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตต้่องไมเ่กิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นเป็นอยำ่งอื่น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชมุไมน้่อย
กวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562  
มีกำรประชุมจ ำนวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนและปรับปรุงเป็นประจ ำทกุปี ดงันี ้

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องและครบถ้วนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำร
เปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 

1.2 ก ำกับดแูลให้มีกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินให้ถกูต้องเช่ือถือได้ และให้มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูและวิธีปฏิบตัิในกำรรักษำควำมลบั (confidentiality) กำรรักษำ
ควำมน่ำเช่ือถือ (integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้กำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมี
ผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ 

1.3 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมมีประสทิธิผล 

1.4 สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงำนเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรปฏิบตัิงำนให้ดียิ่งขึน้ 

1.5 สอบทำนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล 
พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บคุลำกร พิจำรณำควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก
จ้ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรลงโทษหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.6 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ระเบียบ ข้อบงัคบั  และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

1.7 สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย รวมทัง้เสนอแนะกำร
ปรับปรุงระบบให้มีควำมปลอดภยัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.8 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้ำงบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี และ
เสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1.9 สอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำก
ส ำนกัสอบบญัชีเดียวกนั รวมทัง้กำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีและหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

1.10 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม กฎหมำย
และข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำ 
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.11 พิจำรณำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส ำคญัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท 
ในกรณีที่เกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรได้มำและ
จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิให้มีควำมถกูต้องครบถ้วน 

1.12 สอบทำนนโยบำยและ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบตัิภำระหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยและ จริยธรรมที่ก ำหนดไว้   

1.13 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล   
รวมทัง้น ำผลกำรประเมินระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่งของบริษัท 

1.14 สอบทำนให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจำกพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียต่ำงๆ ในเร่ือง 
กำรกระท ำผิด กำรทจุริต รวมทัง้รำยกำรผิดปกติเก่ียวกบังบกำรเงิน สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทำนมำตรกำรกำรปอ้งกนัดงักลำ่วภำยในองค์กร  

1.15 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่ว
ต้องลงนำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
1.15.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
1.15.2 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอ และรำยงำนกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร

ควบคมุภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท  
1.15.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

1.15.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
1.15.5 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ

กำรทจุริต 
1.15.6 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำร

ตรวจสอบกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ  
1.15.7 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะ

ทำ่น   
1.15.8 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
1.15.9 รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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1.16 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ อยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
1.17 พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบทัง้โดยรวมทัง้คณะ และรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี 
1.18 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
1.18.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
1.18.2 กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
1.18.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

1.19 ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณ์
ดงักลำ่วให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททรำบและเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตอ่ไปโดยไมช่กัช้ำ และให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบญัชีทรำบภำยในสำมสิบวนันบัแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ สอบบัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติกำรณ์นัน้ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

1.20 กรรมกำรตรวจสอบทกุคนมีหน้ำที่พฒันำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
และสม ่ำเสมอในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.21 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในประกำศนโยบำยฉบบัอื่น
ของบริษัท 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร หวัหน้ำ
หนว่ยงำนหรือพนกังำนของบริษัทหำรือหรือตอบค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้มีอ ำนำจวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ หรือ
บคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีและบคุคลทัว่ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562 
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10.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) 

                                    คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน และมีกรรมกำรอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
โดยประธำนคณะกรรมกำรต้องเป็นกรรมกำรอิสระและได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีขอบเขตและ
อ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้น
จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตไ่มเ่กิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นวำ่มคีวำม
จ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำงชรินทร วงศ์ภธูร ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกินกวำ่กึ่งหนึง่
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 
6 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o ก ำหนดคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั และสมเหตสุมผล ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวั
เงินเพื่อจงูใจ และรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทให้อยูต่อ่ไป 

o จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี   

o พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยปีของกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแล้วแตก่รณี 

o พิจำรณำสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปีของ
บริษัทตำมผลกำรชีว้ัดกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำโบนัส และกำรปรับเพิ่มเงินเดือนประจ ำปีของผู้บริหำร
ระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป) และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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o พิจำรณำสอบทำนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเร่ืองปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน EV Bonus รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบกำรจดัสรร EV Bonus ประจ ำปีให้กบัผู้บริหำรของบริษัทเพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

o พิจำรณำวินิจฉยัชีข้ำด ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อขดัแย้งเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรทรำบ 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดเงินโบนสัประจ ำปี EV Bonus และกำร
ปรับขึน้เงินเดือนประจ ำปีให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

o พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือนและแผนค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกว่ำระดบั 15 ขึน้ไป) 
เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำเห็นชอบแผนเกษียณอำยกุ่อนก ำหนดของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกว่ำระดบั 15 ขึน้ไป) เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำเห็นชอบเร่ืองกำรจ้ำงงำนและคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่รวมถึง เร่ือง
กำรจ้ำง/แตง่ตัง้ ปรับล ำดบัขัน้ ปรับเงินพิเศษ และคำ่ตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตั ิ

o หำกมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่  (หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น)ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนควรพิจำรณำให้เง่ือนไขตำ่งๆ เป็นไปเพื่อจงูใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏิบตัิ
หน้ำที่เพื่อให้เกิดมลูค่ำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว และสำมำรถรักษำบคุลำกรที่มีคณุภำพได้อย่ำงแท้จริง และ
ต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย นอกจำกนี ้หำกมีกรรมกำร หรือพนกังำนรำยใดจะได้รับกำรจดัสรรหลกัทรัพย์เกิน
กว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่จะจดัสรร คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต้องพิจำรณำควำม
เหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ อย่ำงไรก็ตำม ต้องไม่มีกรรมกำรรำยใดในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน    
ที่จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกวำ่ร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสทิธิในกำรให้ควำมเห็นชอบ 

o คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทและมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จงตอบค ำถำม
เก่ียวกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

o วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 

o พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
เปลีย่นแปลง 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ  
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o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรในปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ในรำยงำนประจ ำปี หรือตอบค ำถำมใน
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำร /เหตผุล และวตัถปุระสงค์ของ
นโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

o ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 

o มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้อง 

o ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
6 รำยงำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2562 

10.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระไมน้่อย
กว่ำร้อยละ 50  ทัง้นี ้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมีควำม
จ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นวำ่มี
ควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

3. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2562 มีกำรประชุมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้ 
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ด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำ 

o ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำร และกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 

o พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย
พิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ์ ทกัษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอย่ำงน้อย
ด้ำนหนึง่ด้ำนใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และต้องไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย รวมถึงต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี ้ในกำรสรรหำ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ อำจใช้บริกำรบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Professional 
Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐำนข้อมลูจำกท ำเนียบกรรมกำร (IOD Chartered Director) เพื่อน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตำมที่เห็นสมควร เพื่อสรรหำบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำสรรหำผู้ที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     
ในกรณีที่มีต ำแหนง่วำ่งลง และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแตง่ตัง้ตอ่ไป 

o พิจำรณำเสนออนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท 

o พิจำรณำเสนอช่ือบคุคลของบริษัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทร่วม และ
บริษัทร่วมค้ำของบริษัท 

ด้ำนบรรษัทภิบำล 

o ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท รวมทัง้ พิจำรณำทบทวน
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัททกุๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o จดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่สง่เสริมให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อช่วย
ให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

o พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสบืทอดผู้บริหำรระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบัหวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนตำ่งๆ (UC) ที่
รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี 
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

o จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรแต่ละชุด (รวมทัง้
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ) และกรรมกำรแต่ละคนตลอดจน
ท ำหน้ำที่สอบทำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

o ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัท 
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o พิจำรณำทบทวน และประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรนี ้และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
เปลีย่นแปลง 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ 

o คณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและ
แตง่ตัง้ผู้บริหำรระดบัสงู 

o ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 7 รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำประจ ำปี 2562 

10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

  คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 4 คน ท่ีมีประสบกำรณ์และคณุสมบตัิเหมำะสม และ
ได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย หรือลำออก หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้น
จำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรจะรำยงำนผลกำรบริหำรงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร   

กรรมกำรบริหำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ
และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กรรมกำรบริหำรไม่
สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนั
กับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยเอนก พนำอภิชน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์(1) กรรมกำรบริหำร 

_____________________ 

หมำยเหต ุ  

(1) นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร แทนนำยปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
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คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรบริหำรมำประชมุเกินกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 
12 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่ง
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o พิจำรณำและน ำเสนอเป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท กฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญำที่ผกูพนับริษัท 

o ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรพฒันำ และกำรขยำยธุรกิจให้เป็นไปตำมแนววิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

o ก ำกบัและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมวิธีแก้ไข
ถ้ำผลประกอบกำรไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยให้กรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุเดือน 

o แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

o พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเก่ียวกับกำรลงทุนและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรเงินและกำรบริหำรเงิน กำรบริหำรงำนทัว่ไป และรำยกำรอื่นใดที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภำยในขอบเขต
อ ำนำจที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

o แต่งตัง้ผู้บริหำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ทุกต ำแหน่งตำมอ ำนำจบริหำรบุคคล และกลัน่กรองแต่งตัง้ผู้บริหำร
ระดบัสงู (UC ขึน้ไป) เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำร 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเร่ืองที่ต้องผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุอื่นเป็นผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว 

o พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

o คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้บริหำร หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งหรือหลำยเร่ืองตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได้  กำรอนุมัติรำยกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงต้องไม่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีสว่นได้เสีย ตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบั
ของบริษัท และตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท และหนว่ยงำนก ำกบัดแูล  

o วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น  
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o มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริหำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุเดอืน 
ในวำระกำรรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

o ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรเป็น
ประจ ำทกุปี โดยอยูภ่ำยใต้กำรดแูลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

o ด ำเนินกำรอื่นๆ ใด หรือตำมอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหน้ำที่ให้ 
เป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 8 รำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2562 

10.5 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

คณะกรรมกำรจดักำร ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน และกลัน่กรองข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรบริหำร 
รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในทกุๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัท กำรบริหำรด้ำนกำรเงิน 
กำรพิจำรณำธุรกิจใหม ่และงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ  กรรมกำรจดักำร 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรจดักำร 
4. นำยภำคย์ บญุยบุล กรรมกำรจดักำร 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมกำรจดักำร 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  

คณะกรรมกำรจดักำรได้รับกำรจดัตัง้ขึน้ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 4 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 
4 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ 

 คณะกรรมกำรจดักำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้

o บริหำรจดักำรธุรกิจเพื่อให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ที่บริษัทตัง้ไว้ 

o ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนประเด็นส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ 
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o พิจำรณำกลัน่กรองข้อมลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

o ติดตำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่ได้รับจำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและด ำเนินกำรให้เหมำะสมตำมที่ได้รับมอบหมำย 

o พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ  

o ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 

10.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และไม่มำกกว่ำ 15 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต และอทุิศเวลำให้กำรบริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสีย่งและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยธีระยทุธ บญุโชติ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒุิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
7. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8. นำงยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
9. นำยสลลิ จำรุจินดำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
10. นำยคมสนั เสรีภำพงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม ในปี 
2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชมุ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดงันี ้
o ก ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เกณฑ์ระดับควำม

เสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกบัทิศทำงกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำวนั และสภำวกำรณ์ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลง จำกนัน้เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรสอบทำน และให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิ 
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o สอบทำนควำมเสี่ยงและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้หน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสีย่งน ำไปปรับปรุงแก้ไขและน ำไปปฏิบตัิได้จริง 

o ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อร่วมกนัพิจำรณำให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงยงัคงมีประสิทธิผล 
อยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้และสอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

o รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบั
กำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเสีย่งของบริษัทและกำรเปลีย่นแปลงตำ่งๆ รวมถึงสิง่ที่ต้องด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ที่ก ำหนด 

10.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรระดบัสงู
รวมกนัอย่ำงน้อย 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต และอทุิศเวลำให้กำรบริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุ รกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อตำย หรือลำออก หรือพ้นจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยืนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน  ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของบริษัท และสอดคล้องกบักรอบกำรด ำเนินงำนของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
2. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
3. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
4. นำยธีระยทุธ บญุโชติ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
6. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
7. นำยภำคย์  บญุยบุล กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
8. นำงสำวปิยะนชุ สจุปลืม้  กรรมกำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด จึงจะถือวำ่ครบองค์ประชมุ ในปี 2562 มีกำร
ประชุมจ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ “กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่
สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร  

o ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในแตล่ะด้ำนอยำ่งชดัเจน 

o ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม นโยบำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ผ่ำนคณะท ำงำน
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

o ก ำหนดประเด็นส ำคัญและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกบักรอบแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรขอข้อมลูจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องและมีอ ำนำจในกำรเชิญผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องมำประชุม
หรือให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

o มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด ำเนินงำน
ในด้ำนตำ่งๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o พิจำรณำให้ค ำแนะน ำและพิจำรณำอนมุตัริำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืเพื่อขออนมุตัติอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o รำยงำนกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ และรำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำน
ตอนสิน้ปีงบประมำณ 

o ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนทัง้คณะ 
ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบตัรนี ้เป็นประจ ำทกุปี 

o ด ำเนินกำรอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของบริษัทบรรลตุำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด หรือตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

11.1 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดและอนมุตัิกรอบและนโยบำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ไว้อยำ่งชดัเจน 

11.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดบัที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ และยงัจัดให้มีค่ำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรต้องรับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

11.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ประชุม  เบีย้เลีย้ง และ
โบนสั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองและเสนองบประมำณคำ่ตอบแทน
ของกรรมกำรในแตล่ะปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

11.4 กรรมกำรบริษัทท่ีเป็นพนกังำน หรือผู้บริหำรของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้น จะไมม่ีสทิธิได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรชดุยอ่ย 

11.5 กรอบคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรได้พฒันำขึน้บนหลกักำรพืน้ฐำน ดงันี ้
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 เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผลประโยชน์ของผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทมคีวำมสอดคล้องกนั 
 เสริมสร้ำงวฒันธรรมที่องิกบัผลกำรปฏิบตัิงำน 
 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษำไว้ และจงูใจบคุลำกรที่มีศกัยภำพของบริษัท 
 สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และล ำดบัควำมส ำคญัเชิงยทุธศำสตร์ของบริษัท 

11.6 ค่ำตอบแทนของผู้ บริหำร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทน  
อื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทนดงักลำ่วจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร
เป็นเกณฑ์ 

11.7 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็นประจ ำ  
ทกุปี 

12. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

12.1 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็นกรรมกำร
ดงักลำ่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

12.2 คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

13.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ 
และกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้และใช้ในกำรพฒันำกรรมกำรของบริษัท ทัง้นี ้ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินโดยมีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินอยำ่งน้อย
ทกุๆ 3 ปี เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปอยำ่งโปร่งใส 

13.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยทกุคณะต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปีและรำยงำนผลกำร
ประเมินตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

13.3  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมอบหมำยให้ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทเป็นตวัแทนจดัสง่แบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยได้ใช้ในกำรประเมินตนเอง
และเป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งแบบประเมินนี ้
เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

13.4 ภำยหลงัจำกได้รับแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแล้ว ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทจะท ำกำรสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนกำร และหลกัเกณฑ์ในกำรประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
พิจำรณำน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินโดยมีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมิน อยำ่งน้อยทกุๆ 3 ปี เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปอยำ่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้
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ว่ำจ้ำงบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Third Party) มำท ำกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ
เป็นครัง้แรก 

ในปี 2562 เลขำนกุำรบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรทัง้คณะและแบบประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนโดยตนเองเป็นรำยบคุคลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุคณะ เพื่อท ำกำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่  (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร  
(2) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  (3) บทบำท  หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร (4) กำรเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (5) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร (6) ควำมสมัพนัธ์
กบัฝ่ำยจดักำร (7) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

3.64 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกบับทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับองค์กร  (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) 
ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร/คณะผู้บริหำร (5) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ได้แก่ (1) กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (2) กำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) กำรสอบ
ทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ  (2.2) กำรสอบทำนด้ำนกำรควบคมุ
ภำยใน และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  (2.3) กำรสอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท (2.5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ (2.6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท 

2.98 / 3.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท (1.2) กรรมกำรมีคุณสมบัติ  ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบทบำทที่ได้รับ
มอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (2.1) กรรมกำรได้ศกึษำเอกสำรและข้อมลู
ก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่ำง
เหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้งดเว้นกำรเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงในรำยกำรที่ตนเองมีสว่นได้เสยี  
(2.4) ประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ด ำเนินกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ได้ก ำกบัให้กำรประชมุด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
(3.1) ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และกฎบตัร (Charter) ได้ก ำหนดไว้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุม่เทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้กบับริษัท (3.3) ไมแ่ทรกแซงกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยจดักำร (3.4) มีกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยจดักำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พฒันำ
และเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยูต่ลอดเวลำ 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล (4) 
กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

2.90 / 3.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน  (4) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน  (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่เหมำะสม สอดคล้องกบัผลประกอบกำรธุรกิจและ
ระดบัคำ่ตอบแทนในอตุสำหกรรม (6) มีกระบวนกำรท่ีเหมำะสมในกำรประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร 
(7) จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำที่เหมำะสม (8) มีกำรจดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำแนวทำงแก้ไขหำกไมเ่ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเพียงพอ (9) มีกำรเตรียม
ตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (10) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.36 / 5.00 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ (2) กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

2.98 / 3.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำ
และแต่งตัง้บคุคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูอยำ่งรอบคอบ สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์และควำมต้องกำรของบริษัท (6) มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยำ่งสม ่ำเสมอ (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุม (9) 
กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.82 / 5.00 

คณะกรรมการบริหาร 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะ
กรรมกำรบริหำร (2) กำรด ำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรู้และ
ทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.32 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม (2) ควำมพงึพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรบริหำร (3) ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่ง
กนั (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) 
จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงขององค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (9) 
จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรรเวลำ
ในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิด
โอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.55 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภำพ (2) ควำม
เข้ำใจในธุรกิจ และควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้อง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบัติ (4) กิจกรรมกำร
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำรสือ่สำร 

3.70 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 12 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนนิงำน 
(2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดใน
กฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรของบริษัท  (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดี

4.38 / 5.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระหว่ำงกนั (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผล
งำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่
ส ำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อน
กำรประชมุทกุครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  
 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำรกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (2) ด้ำนกำรก ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (4) ด้ำนกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (5) ด้ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (6) ด้ำนกำร
ท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

1.78 / 3.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตน
ตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งกนั
ของคณะกรรมกำร (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของ
องค์กรอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน และผลกำรด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอยำ่งเพียงพอ
และเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิด
โอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

4.27 / 5.00 

14. ส านักเลขานุการบริษัท 

บริษัทได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เพื่อท ำหน้ำที่จดัท ำ
และจดัเก็บรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชมุ รวมทัง้รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง โดยเลขำนุกำรบริษัทยงัเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ โดยเป็นไปตำมบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแล และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขำนกุำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำร
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ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนกุำรบริษัท 

15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองกรรมการและผู้บริหาร 

15.1 กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับต ำแหน่งใหม่ทุกท่ำนต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทรำบ
ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องอย่ำง
เพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้ำที่ โดยในปี 2562 ได้มีกำรจัดปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ 1 ท่ำน คือ นำยภูเวียง 
ประค ำมินทร์ กรรมกำรผู้แทนกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  

15.2 บริษัทมีนโยบำยที่จะสนับสนุนให้กรรมกำรและผู้บริหำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรอบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ ที่จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่  และก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

ในปี 2562  มีกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อพฒันำควำมรู้ส ำหรับกรรมกำร
และผู้บริหำร ดงันี ้ 

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 

2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำน

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

3. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั 
 กรรมกำร 

- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS 
Academy for THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศจีน ได้แก ่บริษัทหวัเหวย่ และบริษัทแซดทีอ ี
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

4. นำยส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

5. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

6. นำยเอนก พนำอภิชน 
 กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร

ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS 
Academy for THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศจีน ได้แก ่บริษัทหวัเหวย่ และบริษัทแซดทีอ ี
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

7. นำยเกว็ก บคั ไช 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ 

- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงค์ 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

9. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง 
เลขำนกุำรบริษัท 

- SET: “How To Communicate Effectively In A 
Digital Age”  

- TMA Trend Talk #10: Mastering the foresight by 
Digital Lead 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019  

- โครงกำร CAC ประชมุแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชน
ไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

- Agile Mindset Development Program - 
Management Team 

10. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ 
หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ  

- Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
 - Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
- Agile Mindset Development Program - 
Management Team 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

11.  นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร 
        หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน 

- พรบ กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ : 
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security 
Law 
- Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

12.  นำยวิชยั กิตตวิิทยำกลุ 
       หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนตรวจสอบภำยใน 

-  Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
-  AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- โครงกำรสง่เสริมมำตรฐำนคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำคธุรกิจเอกชน  
- Analytics and Forensic Technology Showcase  
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Re-inventing Internal Controls in the Digital Age  
- Economic Sharing กบักรุงศรี 

13.  ดร. สกล กิตติวชัรำพงษ์ 
       หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

- Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
- Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
- XWF Workshop with Facebook 

14.  นำยเอกชยั ภคัดรุงค์   
        หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 

- ธุรกิจใหมไ่ทยคมกบักฎหมำยควำมมัน่คงปลอดภยัทำง
ไซเบอร์ New Cyber Security Law 
- พรบ กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ :  
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security 
Law 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

 บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้ด ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปี โดย  ใช้บรรทดัฐำนที่ได้ตกลงกนัไว้ล่วงหน้ำตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้ผล
ปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลด้ำนภำวะผู้น ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน 
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สว่นท่ีสำม กำรประเมินด้ำนทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินด้ำนควำมส ำเร็จของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำมำกกวำ่ 12 เดือน ที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีห้ำ กำรประเมินด้ำนกำรตดัสนิใจที่ส ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินด้ำนควำมเตรียมพร้อมส ำหรับควำมท้ำทำยที่ส ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินด้ำนอื่นๆ  

 ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแตล่ะปี และน ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

17. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถงึที่ปรึกษาอิสระ 

17.1 กรรมกำรมีสิทธิในกำรร้องขอและรับข้อมูลเพิ ่มเติมตำมที ่ตนเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นในกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจและท ำหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท  

17.2 กรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงและติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยบริหำรและเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับ
ทรำบข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำนโดยตรง แต่กำรเข้ำถึงและติดต่อสื่อสำรนัน้ ต้องไม่
เป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงต่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

17.3 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัท  

17.4 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญหรือที่ปรึกษำ รวมถึงที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย โดยบริษัทเป็นผู้ ออกค่ำใช้จ่ำย  

18. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

18.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู
ของบริษัท เพื่อรักษำควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำน ว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท         
จะได้รับกำรสำนตอ่อยำ่งทนัทว่งทีหำกต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บริหำรระดบัสงูวำ่งลง 

18.2 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
แผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ และสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู
ตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร (EVP) ขึน้ไป ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (CEO) ของ
บริษัท รวมทัง้จัดให้มีกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ  

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผำ่นคณะกรรมกำรบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นได้แตง่ตัง้ให้ท ำหน้ำที่
แทนตน และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน โดยบริษัทเคำรพในสิทธิตำ่งๆ ที่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนัมีอยูต่ำมกฎหมำย และ/ หรือ ตำมข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย หรือชำวตำ่งชำติ 
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หรือนกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และไมค่ ำนงึถึงเพศ อำย ุควำมพิกำร เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิที่จะได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม 

1. สนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่  

 สทิธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 สิทธิในกำรได้รับข้อมลูสำรสนเทศ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตดัสินใจ 

เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมถึงบริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรที่จะกีดกนัหรือสร้ำงอปุสรรคในกำรสื่อสำรระหวำ่ง
กนัของผู้ ถือหุ้นทกุๆ รำย 

 สิทธิในกำรเ ข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น แสดงควำมคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม  
ผู้ ถือหุ้น และร่วมพิจำรณำตดัสนิใจในเร่ืองที่ส ำคญัตำ่งๆ ของบริษัท  

 สทิธิในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมกำร 
 สทิธิในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 สทิธิในกำรได้รับสว่นแบง่ผลก ำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 สทิธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น กำรรับซือ้หุ้นคืนอยำ่งเทำ่เทียมกนัในนำมบริษัท 
 สทิธิในกำรก ำหนดหรือแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 
 สทิธิอื่นๆ ตำมบทบญัญตัิที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัของบริษัท 

2. สนบัสนุน ส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีโอกำสอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงมติ ดงันี ้

2.1 ด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่ก ำหนดโดยหน่วยงำน
ก ำกบัดแูล 

2.2 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุและกำรเสนอช่ือบคุคลไว้อย่ำงชดัเจนและ
เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.3 ดแูลให้มีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแตล่ะวำระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะต้อง
ตดัสินใจในกำรประชมุครำวนัน้ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญผู้ ถือหุ้นอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้สทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น  

2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมทัง้นกัลงทนุสถำบนัได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสยีงอยำ่งเต็มที่  

2.5 ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ี ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือ
หุ้น 
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2.6 จดัท ำและเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2.7 จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทำงไปรษณีย์ลว่งหน้ำ
อย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลำเพียงพอในกำรศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 

2.8 ดแูลไมใ่ห้มีกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกิน
สมควร 

2.9 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำไว้อยำ่งชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.10 สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้บริษัทจะเสนอช่ือ
กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ทำ่น เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.11 สนบัสนุนให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียน กำรนบัคะแนน และกำรแสดงผล
คะแนน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย ำ 

2.12 สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจัดให้มีกำร  
ลงมติแยกในแตล่ะรำยกำร และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงในแตล่ะวำระ
ให้ที่ประชมุทรำบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ ทัง้นี ้เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.13 สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นตำ่งๆ 
ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เชิญผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องกับงบ
กำรเงินของบริษัท 

2.14 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบ พร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

2.15 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้มีกำรชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบเก่ียวกบัจ ำนวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนน
เสยีง 

2.16 ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเ ห็น และ 
ตัง้ค ำถำมใดๆ ต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเร่ืองที่เสนอ โดยประธำนท่ีประชมุมีหน้ำที่จดัสรร
เวลำให้อยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

2.17 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล 
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมกำรท่ีต้องกำรได้อยำ่งแท้จริง 
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2.18 ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น เพื่อ
ควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 

2.19 ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยในวนัท ำกำรถัดไป 
ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.20 จัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชุม และสดัสว่นกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมและไม่เข้ำร่วมกำร
ประชมุ 

(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ 
งดออกเสยีง) ของแตล่ะวำระ 

(3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นำมสกลุของผู้ถำมและผู้ตอบ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมลูภำยในของกลุ่มบริษัทที่ยงัมิได้มีกำรเปิดเผยต่อ
ประชำชนเป็นกำรทั่วไปซึ่งเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

5. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้องตอ่บริษัท ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
รำยงำนสว่นได้เสียที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ ทัง้นี ้หำก
กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนนัน้มี
สว่นร่วมในกำรพิจำรณำและอนมุตัิในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมขัน้ตอน หรือมำตรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่ง
กนัของบริษัท 

6. ในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัภำยในกลุม่บริษัท 
โดยปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตำมแนวนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนินไปด้วยดี มีควำม
มัน่คง สร้ำงควำมเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่
ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำทหน้ำที่ และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ค ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ซึง่บริษัทได้ให้ควำมส ำคญั
และตระหนกัดีวำ่ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน ดงันี ้
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1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเสมอภำค เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดแูลและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดย
มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงควำมเจริญเติบโตในมูลค่ำของ
บริษัทอยำ่งตอ่เนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี  

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษัทมีนโยบำยคณุภำพและระบบจดักำรคณุภำพ ISO 9001 : 2008 ที่มุง่ด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ
ให้แก่ลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ เช่ือถือได้ ในระดับรำคำที่เหมำะสม 
ปลอดภยั และมุ่งมัน่ที่จะรักษำควำมสัมพนัธ์ที่ดีและยัง่ยืนระหว่ำงลกูค้ำและบริษัท รวมถึงกำรไม่เปิดเผยข้อมลูของ
ลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ  

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 
บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยทีเ่ป็นธรรมตอ่คูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ในกำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและพนัธมติรธุรกิจ ซึง่มีกำร
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้อยำ่งเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลอืกคูค้่ำให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำ และ
คงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน โดยค ำนงึถงึกำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโตร่วมกนัของธุรกิจ  อีกทัง้ บริษัทยงัยดึมัน่
ในสญัญำและถือปฏิบตัติำมเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อรักษำควำมนำ่เช่ือถือของบริษัทและเป็นไปตำมคูม่ือ
จรรยำบรรณของกลุม่บริษัท ขณะเดียวกนัเพื่อหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือ
น ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมำยใดๆ  ดงันี ้

o บริษัทจะปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีอ้ย่ำงเต็มที่ ในกรณีที่ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีท้รำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล 

o บริษัทต้องให้ข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือให้ข้อมลูที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้ำและ/หรือ
เจ้ำหนี ้ซึง่อำจมีผลท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและอำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจ 

o บริษัทต้องบริหำรเงินทนุเพื่อให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้มีควำมเช่ือมัน่ในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนีข้องบริษัท 

o บริษัทต้องไมเ่รียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนีโ้ดยไมส่จุริต หำกมีเหตกุำรณ์
ดงักลำ่วเกิดขึน้ บริษัทต้องท ำกำรแจ้งรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหำโดยรวดเร็ว 
และหำมำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วอีก 

o กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีใ้ดๆ ต้องไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อ
กฎหมำยใดๆ รวมทัง้ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดเผยนโยบำยที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > นโยบำยด้ำนอื่นๆ 
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4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมัน่และน ำแนวคิดในกำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมกนัระหว่ำงภำคธุรกิจกบัสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกนัอย่ำงยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรเปิดโอกำสใน
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ สร้ำงเสริมอำชีพและกำรพฒันำทกัษะ สง่เสริมกำรลงทนุเพื่อสงัคม โดยค ำนงึถึง
กำรมีส่วนร่วมและลกัษณะเฉพำะของแต่ละชุมชน ภำยใต้กำรมีจิตสำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตและสงัคมในระยะยำว โดยเฉพำะในด้ำนกำรสือ่สำรโทรคมนำคม บริษัทมีบทบำท
ส ำคญัในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรพฒันำและรักษำคณุภำพกำรสือ่สำร ทัง้ในภำวะปกติและภำวะภยัพิบตัิ เพื่อให้
ผู้ ใช้บริกำรในชุมชน ผู้ ด้อยโอกำส และผู้ประสบภยั สำมำรถได้รับควำมช่วยเหลือในโอกำสแรกที่ท ำได้และเป็นไป
อยำ่งทัว่ถึงและทนัตอ่เหตกุำรณ์ ทัง้นี ้ตำมที่ระบไุว้ในนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
ต่ำงๆ โดยเน้นกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมกำรดแูลรักษำและฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมรู้
และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม กำรปอ้งกนัและลดมลภำวะ กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มคำ่และยัง่ยืน กำร
ลดผลกระทบภำวะโลกร้อน สง่เสริมกำรด ำรงชีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชำติ ทัง้ภำยในกระบวนกำรด ำเนินงำนและบน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนภำยนอกบริษัท ทัง้นี ้ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำร
พฒันำอยำ่งยัง่ยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  

คณะกรรมกำรเล็งเห็นวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท จึงมีนโยบำยสง่เสริมควำมก้ำวหน้ำของพนกังำน 
และมีกระบวนกำรในกำรพฒันำบคุลำกรในด้ำนต่ำงๆ โดยสง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ทัง้เฉพำะทำงและทัว่ไป
เป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำน รวมถึงยงัให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่ง
เท่ำเทียม และเป็นธรรม นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี 
บริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดแูลสขุภำพอนำมยัและรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนกังำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปตำม
นโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในสิทธิมนษุยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม บนพืน้ฐำน
ของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ีประกำศใช้ในนำนำประเทศ
ซึง่รวมถึงปฏิญญำ และอนสุญัญำตำ่งๆ ของสหประชำชำติวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยในกรณีที่ผู้
มีสว่นได้เสยีได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรท่ีบริษัทละเมิดสทิธิตำมกฎหมำยของผู้มีสว่นได้เสยี ไว้ในนโยบำยกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  
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8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง  

บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมนโยบำยกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขำด และไม่ขดัตอ่กฎหมำยและ
จริยธรรม ตำมคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  และถือปฏิบัติตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทัง้
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรก ำกบัดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต  ส ำหรับเป็นแนวปฏิบตัิของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัททุกคน และมีกำรสนบัสนุนกิจกรรมที่เป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนทุกคนของ
บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
ทกุรูปแบบอย่ำงสิน้เชิง โดยก ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิให้บริษัท และพนกังำนฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ทุจริต และก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำนและก ำกับดูแลติดตำม เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี ้ตลอดจน
สนบัสนนุให้พนกังำนเฝำ้ระวงั และรำยงำนกำรพบเห็นกำรทจุริตผำ่นช่องทำงสือ่สำรท่ีปลอดภยั  

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตำมนโยบำยฉบับนี ้หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ข องตนกระท ำกำร หรือ 
ไม่กระท ำกำรใดที่มิชอบ โดยกำรเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่ำจะให้ หรือกระท ำกำรใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนของเอกชน เพื่อให้บคุคล 
และ/หรือ หน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่
บทบญัญตัิของกฎหมำยขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี ได้ก ำหนดวำ่สำมำรถกระท ำได้ 

นอกจำกนี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็น
ถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และมีควำมตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

และเมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 2557  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนมุตัิให้น ำสง่แบบประเมินตนเอง 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนข้อมลูแล้ว เพื่อเข้ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตภำยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ในปี 2560 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ได้พิจำรณำและอนมุตัิให้บริษัท
ยื่นต่ออำยกุำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต นอกจำกนี ้ในปี 2560 
บริษัทได้ด ำเนินกำรตำ่งๆ เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. บริษัทมีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตเพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ตำม
กฎหมำยและจริยธรรมที่ก ำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ ำสม ่ำเสมออยำ่งตอ่เนื่อง 
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2. คณะท ำงำนธรรมำภิบำลมีหน้ำที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกบัพนกังำน
ทกุระดบั รวมทัง้ติดตำมประสทิธิผลของนโยบำยฉบบันี ้

3. ผู้ บริหำรทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบท ำให้มั่นใจว่ำ ผู้ ใต้บังคับบัญชำของตนได้ตระหนักถึงและมีควำมเข้ำใจ
นโยบำยฉบบันี ้โดยได้รับกำรอบรมอยำ่งเพียงพอและสม ่ำเสมอ 

4. พนกังำนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบันโยบำยฉบบันี ้กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบั
นี ้จะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแส
กำรกระท ำผิดและทจุริต 

5. บริษัทมีกำรวำงแนวปฏิบตัิเร่ืองระเบียบปฏิบตัิอนัเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทจุริต โดยพนกังำนจะต้องท ำกำรกรอกแบบฟอร์มผำ่นระบบค ำขอในเร่ืองตำ่งๆ ดงันี ้

(1)  กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และ/หรือ กำรเป็นผู้ให้กำรสนบัสนนุ 

(2)  กำรสนัทนำกำร หรือกำรเลีย้งรับรอง 

(3)  กำรรับหรือกำรให้ของขวญั 

โดยต้องระบรุำยละเอียดตำ่งๆ อำทิเช่น รำยช่ือผู้ รับบริจำค หรือผู้ รับกำรสนบัสนนุ รำยช่ือผู้ เข้ำร่วมสนัทนำกำร หรือผู้
มีสว่นร่วมของทัง้สองฝ่ำย ช่ือผู้ รับของขวญั ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่ำนระบบแล้วระบบจะ
จดัสง่ข้อมลูให้ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัสรุปข้อมูลกำรรำยงำนดงักล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส  เพื่อ
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

6. บริษัทก ำหนดให้หน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำน (Compliance Office) มีหน้ำที่ติดตำมให้ผู้บริหำรและพนกังำน
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังำนท่ีตนรับผิดชอบ เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

7. บริษัทจดัให้มีกำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตไปถึงผู้บริหำร และพนกังำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ และสำมำรถปฏิบตัิตวัได้ถกูต้อง โดยมีกำรจดัอบรมและทดสอบควำมรู้
ออนไลน์  (E-Learning) และมีช่องทำงในกำรสื่อสำรผ่ำนนิตยสำรอิ เล็กทรอนิคส์ภำยใต้ ช่ือ “Keeping Up with 
Compliance” เพือ่ให้พนกังำนทกุคนได้รับทรำบโดยทัว่กนั 

8. บริษัทได้จดัตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ก ำหนดกระบวนกำรบริหำร ประเมิน วิเครำะห์ วำงแผนป้องกนั ติดตำม ควบคมุควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทัง้ด้ำนกำร
ปฏิบตัิกำร และควำมเสี่ยงด้ำนกำรทจุริต (Fraud Risk) เพื่อระบถุึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรบริหำร ในขัน้ตอน
กำรปฏิบตัิงำน ที่อำจสง่ผลให้เกิดกำรทจุริตภำยในองค์กร 

9. บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต เพื่อให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรกับ  
ควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักลำ่ว ครอบคลมุถึงกำรควบคมุ ป้องกนั ติดตำม ตรวจสอบ รวมถึงกำรประเมินประสิทธิภำพส ำหรับ
มำตรกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรในกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตที่มีนัน้ มี
ประสทิธิผล และรำยงำนผลตอ่ฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท  
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10. บริษัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต โดยมี
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่งให้มีประสทิธิผล 

11. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด และขยำยไปยังพนักงำนทุกคนให้รำยงำนกำรมี  
สว่นได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องผ่ำนระบบกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของบริษัทด้วย เพื่อให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของกลุม่บริษัท ที่สง่เสริมกำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ของกลุม่บริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส 
สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

12. บริษัทได้ด ำเนินกำรสื่อสำรและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption Policy) 
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ดงันี ้

o เปิดเผยนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตผำ่นหน้ำอินทรำเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท 

o จดัให้มีกำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตผ่ำนสื่อกำรสอนทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Learning) อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ และสำมำรถปฏิบตัิตวัได้ถกูต้อง 

o ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน ำและให้เข้ำใจถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
บริษัท 

o สื่อสำรเก่ียวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
ผ่ำนนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ช่ือ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจ ำ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนทุกคนได้รับทรำบและส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบตัิตำมได้อย่ำงถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

o จดักิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นกำรอบรมพนกังำนของบริษัทที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ตรงกนัในเร่ืองของกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

o บริษัทได้ประกำศแนวปฏิบัติเร่ืองกำรให้และรับของขวัญ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรให้และรับของขวญั
ประเภทท่ีไมเ่หมำะสม และเพื่อให้ปฏิบตัิไปในแนวทำงเดียวกนัและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

o บริษัทมีกำรสือ่สำรนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัทไปยงับริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศ เพื่อให้หวัหน้ำหนว่ยงำน
ที่ประจ ำอยู่ในต่ำงประเทศขยำยกำรสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตไปยังคู่ค้ำ และ/หรือตัวแทนจ ำหน่ำย 
เพื่อให้รับทรำบและถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเช่นเดียวกบับริษัท 

o จดัสมัมนำ “งำนเปิดบ้ำนไทยคมเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 1” เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ตรงกนักบัคูค้่ำ ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

13. บริษัทได้ประกำศนโยบำยในกำรงดรับของขวญัจำกคู่ค้ำและผู้ ร่วมค้ำในช่วงเทศกำลปีใหม่ รวมถึงขอควำม
ร่วมมือพนกังำนในกำรพิจำรณำให้ของขวญัเทำ่ที่จ ำเป็นและยดึหลกัประหยดั 

14. บริษัทได้แจ้งและสือ่สำรให้คูค้่ำทรำบถึงแนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำและนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัท โดยให้
คูค้่ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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15. บริษัทได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรบริหำรบุคลำกร เพื่อน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตมำเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนกำรบริหำรบุคลำกรด้วย เช่น กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นธรรมเพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง กำรใ ช้
ระบบคณุธรรมในกำรจดัสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำน กำรให้โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมในกำรวำ่จ้ำงและบรรจแุตง่ตัง้ 

ต่อมำในปี 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ตำม
โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 2 ติดต่อกัน 
หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกในปี 2558 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดนโยบำยฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
> กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
ต้องด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ีย วข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น 
ช่วยเหลอื หรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือระเบียบข้อบงัคบั 

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตในสว่นของกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  
 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็นผลให้ขำดควำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ จงึได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ
ไว้ในคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

คณะกรรมกำรสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนกังำนทกุระดบัมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ดแูลรักษำกำรใช้ทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทเพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท รวมถึงกำรเก็บรักษำควำมลบัท่ีได้รับรู้มำ
จำกหน้ำที่ในกำรท ำงำน และยงัมิได้เปิดเผยสู่สำธำรณชน ตลอดจนกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่เป็นควำมลบัตำม
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัท และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญา  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบคุคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิดงักลำ่ว 
โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเร่ืองทรัพย์สินทำงปัญญำไว้ในนโยบำยทรัพย์สินทำงปัญญำ และคู่มือ
จรรยำบรรณของบริษัท  

15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน  

กำรให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงัตำมคูม่ือ
จรรยำบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือให้
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สมัภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพำดพิงกลุม่บริษัทไม่วำ่ในด้ำนใด อนัอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีกำรให้มีกำรพบสือ่มวลชนและกิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถอืหุ้นและนักวิเคราะห์ จ านวนครัง้ / ปี 

กำรจดัประชมุนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 2 

งำนบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  4 

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

บริษัทยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ถกูต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมัน่ที่จะปกปอ้งกำรด ำเนินงำน
และทรัพย์สินต่ำงๆ จำกควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัต่อคู่มือจรรยำบรรณและกำรทุจริตต่ำงๆ ที่อำจ
เกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัท ำนโยบำยรับเร่ืองร้องเรียน
และเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสียให้ข้อมลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รวมถึง
ได้ก ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู และกำร
รักษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวำ่มีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัท
หรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำต้นสงักดั ตัง้แตร่ะดบัผู้จดักำรทรำบโดยทนัที ไมว่ำ่ด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์
อกัษร หำกไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหน้ำสว่นงำน / สำยงำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่ไมเ่หมำะสมหรือไมส่ะดวกใจทีจ่ะแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือสงสยัวำ่ผู้บงัคบับญัชำหรือ
ผู้บริหำรของบริษัทเก่ียวข้องกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจ้งผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

2.1 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน โทร +662 596 5001 หรือ E-mail: wichaik@thaicom.net  

2.2 ผู้จดักำรฝ่ำยกลยทุธ์งำนบคุคล โทร +662 596 5060 ตอ่ 8436 หรือ E-mail: monteainn@thaicom.net 

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมกำรของ
บริษัท ตำมที่อยูด่งันี ้

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หรือสง่ E-mail มำที่ comsec@thaicom.net 

mailto:comsec@thaicom.net
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3. ในกรณีที่ผู้บริหำรระดบัสงูที่เป็นผู้บริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ผู้บงัคบับญัชำ หรือหนว่ยงำนตำ่งๆ ตำมข้อ  1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งวำ่มีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต รวมทัง้
หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนท่ีก ำหนด 

5. ส ำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสได้ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ        
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” >“รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส” โดยข้อมลูกำรร้องเรียนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

กำรด ำเนินกำรของบริษัทเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับในเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต  

o หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนท่ีได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผู้มีอ ำนำจตำมที่ระบไุว้แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน 

o หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย แจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อยุติเร่ืองร้องเรียน
ดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ ถูกกล่ำวหำ ผู้ บังคับบัญชำของผู้ ถูกกล่ำวหำ รวมทัง้บุคคลอื่นที่
เก่ียวข้อง และจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับทรำบหนงัสือแต่งตัง้ แต่ถ้ำมี
ควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำนเหตผุล
ที่ท ำให้กำรสอบสวนลำ่ช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำต่อผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนำม
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจดัท ำส ำเนำสง่ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หวัหน้ำ
หนว่ยงำนกำรเงิน หวัหน้ำหนว่ยงำนบญัชี หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล  หวัหน้ำ
หนว่ยงำนกฎหมำย  และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัในกรณีที่พบวำ่มีกำร
กระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ/หรือหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเห็นวำ่ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่กำรให้

http://www.thaicom.net/
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คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชดุใหมเ่พื่อด ำเนินกำรสอบสวนได้
ตำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะต้องพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษทำง
วินยักบัผู้กระท ำผิด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ได้ระบไุว้อนมุตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิดภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนุมตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแล้ว ให้หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจัดท ำค ำสัง่ลงโทษทำงวินัย 
เสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยอ ำนำจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติค ำสั่งดังกล่ำวก่อน
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด และแจ้งค ำสัง่ลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด  รวมทัง้ให้ผู้กระท ำผิดลงนำม
รับทรำบค ำสัง่ลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ของบริษัท 
หรือเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย
อ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำตดัสินว่ำจะด ำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรือคดีอำญำ
ตอ่ผู้กระท ำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกบัหวัหน้ำหนว่ยงำนกฎหมำย หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

กำรแจ้งผลกบัผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตให้กับผู้ ร้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดตอ่อื่นๆ ไว้   อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ด้วยเหตผุลควำมจ ำเป็น
ในเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคลและรักษำควำมลบั บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมลูในรำยละเอียดเก่ียวกบักำรสอบสวนหรือกำร
ลงโทษทำงวินยั 

กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสจุริต บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและห้ำมพนกังำนหรือผู้บริหำรของบริษัทเลกิจ้ำง พกังำน ลงโทษทำง
วินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรตำ่งๆ จำกกำรที่พนกังำนให้ข้อมลูเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผู้ ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน
ดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผู้ ร้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอมำตรกำรคุ้มครองได้ตลอดเวลำ และบริษัทอำจ
ให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดบัควำมร้ำยแรงและควำมส ำคญัของเร่ือง
ที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้รำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลโดยทนัที ซึ่งหัวหน้ำ
หนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคลจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู ตำมนโยบำยฉบบันี  ้

3. กรณีผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังำนซึ่งให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตด้วยเจตนำสจุริต แม้ว่ำภำยหลงับริษัทได้
ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบวำ่ไมม่ีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กบัพนกังำนท่ี
ให้ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบวำ่ไมม่ีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ท ำด้วยเหตเุจตนำให้ร้ำย 
หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน ตำมข้อบังคบัเก่ียวกบั
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กำรท ำงำน ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร พกังำน จนถึงให้ออกจำกงำน รวมทัง้พิจำรณำ
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

กำรรักษำควำมลบั 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ต้องเก็บรักษำข้อมลูที่ได้รับมำไว้เป็น
ควำมลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเท่ำนัน้หรือเป็นกำร
ปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อ
ช่ือเสียงของบคุคลผู้ถกูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยท่ีอำจเกิดขึน้กบั
บริษัท 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูและข่ำวสำรส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท  ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่
มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกนั
และนำ่เช่ือถือ 

1. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน 
และสอดคล้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย และเทำ่เทียมกนั 

2. บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรท ำหน้ำที่สื่อสำร
ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้รับทรำบ
ข้อมลูของบริษัท 

3. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี  (แบบ 56-1) สำมำรถ
สะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้จดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของ
ฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส  

4. จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีใน
รำยงำนประจ ำปี 

5. เปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำรในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี 

6. เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและจ ำนวนครัง้
ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำประชมุ รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร 
ซึง่ได้แสดงไว้ในรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี 
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8. บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

9. นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัมีกำร
เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคญัของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองัฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท และมีกำร
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
(3) รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรของบริษัท 
(4) งบกำรเงินและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้ำ 
(5) แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้ 
(6) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงองค์กร 
(7) รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(8) หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(9) ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสอืรับรองบริษัท 
(10) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต นโยบำย

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กร และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ของบริษัท 
(11) กฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 
(12) ข้อมลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
(13) ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสือ่ตำ่งๆ 

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลให้มัน่ใจวำ่ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยในท่ีจะท ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยำ่งมีประสทิธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

1. การบริหารความเสี่ยง 

1.1 บริษัทได้จดัท ำกรอบและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใช้ในกำรระบแุละบริหำรควำมเสี่ยง เป้ำประสงค์หลกั
ของกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อปกปอ้งมลูคำ่ของบริษัทและเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบับริษัท 

1.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ออกแบบและน ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ปฏิบตัิ และบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภำยใต้ควำม
เสีย่งที่ยอมรับได้ที่ได้ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทระบ ุประเมิน และจดักำรควำมเสี่ยงในทกุขัน้ตอนตัง้แต่กำรพฒันำและเลือกใช้กลยุทธ์ กำรน ำกลยทุธ์ไป
ปฏิบตัิ กำรตดัสนิใจลงทนุและบริหำรงำนประจ ำวนั 

คณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนให้มัน่ใจว่ำบริษัทมี
ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งมีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
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2. การควบคุมภายใน 

2.1 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรควบคมุภำยในระดบัสำกล และแนวปฏิบตัิที่ออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์มำใช้ในกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทจะ
สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ควำมถกูต้องและเช่ือถือได้ และควำมทันเวลำของรำยงำนทัง้จำกภำยในและภำยนอก และทัง้ที่เป็นตวั
เงินและไมใ่ช่ตวัเงิน 

 มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 กำรดแูลรักษำทรัพย์สนิของบริษัท 

 ประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

2.2 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและน ำระบบควบคุม
ภำยในท่ีดีไปใช้ปฏิบตัิ 

2.3 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของระบบ
กำรควบคมุภำยในอยำ่งน้อยปีละครัง้ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิก่อนท่ีจะรำยงำนให้ผู้
ถือหุ้นทรำบ 

3. การตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จดัตัง้ส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นหนว่ยงำนอิสระหนว่ยงำนหนึง่ในบริษัท หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมอิสระและเที่ยงธรรม กิจกรรมกำร
ตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์โดยกำรน ำวิธีที่เป็นระบบมำใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงควำมมี
ประสทิธิผลของระบบบริหำรควำมเสีย่ง ระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
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1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์       
2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 10/10  4/4    
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 10/10 6/6 4/4    
4. นำงชรินทร วงศ์ภธูร 10/10 6/6     
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั       
6. นำยเอนก พนำอภิชน  6/6  12/12   
7. นำยเกว็ก บคั ไช   4/4 12/12   
8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์    12/12 4/4 2/2 
9. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์(1)       
10. นำยไพบลูน์ ภำนวุฒันวงศ์(2)    10/12   
11. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ    2/12 4/4 2/2 
12. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร     4/4 2/2 
13. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ     4/4  
14. นำยธีระยทุธ บญุโชติ     3/4 2/2 
15. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์     4/4  
16. นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒุิกลุ(3)     3/4  
17. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง     4/4 1/2 
18. นำยสลลิ จำรุจินดำ     4/4  
19. นำยคมสนั เสรีภำพงศ์     4/4  
20. นำยธีรวฒัน์ กสุลำงกรูวฒัน์(4)     -  
21. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ      2/2 
22. นำยภำคย์  บญุยบุล      2/2 
23. นำงสำวปิยะนชุ สจุปลืม้      2/2 
_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร ผู้แทนจำกกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม 
ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 2 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แต่วนัที่ 2 เมษำยน 
2562 เป็นต้นไป  
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(2) นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร แทนนำยปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

(3) นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ ลำออกจำกบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
(4) นำยธีรวฒัน์ กสุลำงกรูวฒัน์  เกษียณอำย ุมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2562 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ รวมถึงคณุสมบตัิ และกระบวนกำรสรรหำ ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร > 1. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร > 1.3 คณุสมบตัิของ
กรรมกำรอิสระ 

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือก และ
กลัน่กรองบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมนโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคดัเลือกจะค ำนึงถึงสดัส่วน จ ำนวน ควำมหลำกหลำย และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรท่ีเหมำะสมในด้ำนตำ่งๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำร
บริษัทที่ต้องกำรเพิ่มเติมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในกำรอทุิศเวลำ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำรคดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมกีำรจดัท ำ Board Skill 
Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงั
ขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

2. วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

o เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เป็นผู้ที่เหมำะสม 

o เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำ
ก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2563 ทำงบริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำ ได้พ้น
ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
รำยช่ือบคุคลที่เห็นสมควรและมีคณุสมบตัิเหมำะสมได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

o ให้บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

o ให้เลขำนกุำรบริษัท น ำรำยช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยูใ่นฐำนข้อมลูกรรมกำร (Director Pool)
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรมกำร (กรรมกำรอำชีพ) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 
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3. กำรคดัเลือก – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรประเมินคุณสมบตัิเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือ และคดัเลอืกผู้ที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เหมำะสม 

4. กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นรำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้
กรรมกำรท่ีถึงครำวต้องออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรับกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 

อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกตัง้กรรมกำรในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำร
ที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่ตอ่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักลำ่ว ให้คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่เลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม
ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บคุคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้ผู้บริหำร 

ส ำหรับกำรสรรหำและแตง่ตัง้ผู้บริหำร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ข้อ 11 กำรสบืทอดต ำแหนง่ผู้บริหำร  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน 
ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะท ำกำรบริหำรงำนผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำร 
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โดยกำรพิจำรณำและอนุมตัิ และ/หรือ ให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรือ มอบอ ำนำจให้แก่บุคคลใด
แล้วแต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะต้องเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม 
กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะต้องอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึง่จะต้องเป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 
และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร เข้ำไปเป็นตวัแทนของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจดักำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรือ 
ผู้บริหำร แล้วแตก่รณี ผำ่นท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลอืกบคุคลที่เห็นสมควร แล้วจึง
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดงักลำ่ว จะต้องด ำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยไว้ โดยจะต้องยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยต่ำงๆ ของ
บริษัท ที่ได้มีกำรวำงไว้อยำ่งเคร่งครัด ซึง่ยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลกั โดยไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใดๆ 
อนัขดัต่อวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระบบควบคมุภำยใน อีกทัง้กำร
ด ำเนินงำนในกิจกำรบริหำรจะต้องเป็นไปตำมแบบแผนที่ดีโดยไม่ขดัต่อนโยบำยของบริษัทในเร่ืองต่ำงๆ อำทิเช่น วิธีกำร
ปฏิบัติในกำรออกเสียงในแต่ละวำระ ขัน้ตอนกำรขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร กลไกกำรก ำกับดูแล  
กำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภำยในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัและมีควำมเหมำะสม รัดกุม 
เพียงพอ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรก ำกบัดแูลที่
ดี และแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยห้ำมมิให้ ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั น ำข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้สว่นตน หรือกระท ำ
กำรท่ีอำจมีกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ำฝืนบริษัทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

บริษัทยังก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทได้ให้ควำมรู้
และควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และกำรเปลีย่นแปลง
กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษ
และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สว่นกำรสนบัสนนุข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้ก ำหนด
หลกัเกณฑ์เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลของข้อมลู เช่น กำรขอหนงัสือข้อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลบัและกำรห้ำมถ่ำยข้อมลู
เอกสำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรจัดชัน้ควำมลบัและกำรจัดกำรข้อมูล เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลควำมลบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้มีสว่นได้เสีย ในกำรจดักำรข้อมลูให้มีควำม



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 79 

ปลอดภยั และเป็นแนวทำงปฏิบตัิให้กบัผู้บริหำร พนกังำน และผู้ที่เก่ียวข้อง ในกำรจดักำรข้อมลูตำมระดบัชัน้ควำมลบั  
โดยระเบียบฉบบันี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้เหมำะสมกับบริบทของบริษัท นอกจำกนี ้
บริษัทยงัมีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัด้ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิควบคูก่นัไปอีกด้วย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ำยคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จ่ำยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีให้แก่ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ดงันี ้

บริษัท 
คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี 

(ล้ำนบำท) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 1.86 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 4.40 
รวมคำ่สอบบญัชี 6.26 
Out-of-pocket 0.36 
รวมคำ่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 6.62 

 (2)  ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบส ำหรับกรณีเฉพำะเร่ือง และค่ำบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอื่นที่  
ไม่เก่ียวข้องกบังำนสอบบญัชี ให้แก่ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด เป็น
จ ำนวนเงิน  180,000 บำท 

 
 


