
 

หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัต ิ

หลักปฏบิัต ิ1      ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะ

ผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําองค์กร  เพ่ือดแูล

รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มสีว่นได้เสยี โดยกําหนดยทุธศาสตร์และทิศทางการดําเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว 

กําหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกํากบัดแูลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส  เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้องค์กร

สูค่วามยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1  

 คณะกรรมการบริษัทมกีารกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานมี

จดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัให้มกีารทบทวนทกุปี  

แนวปฏิบตั ิ

 1. กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย กลยทุธ์ นโยบายการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัท 

โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือร่วมกันกําหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจําทกุปี  

 2. กําหนดให้มีการทบทวนวตัถปุระสงค์ และเปา้หมาย ตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี เพ่ือติดตามให้ฝ่ายจดัการ

ปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องค์กร   

 3. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจดัการอยา่งอิสระ เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางองค์กร และ

เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ  

 4. ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจดัการบริษัท เพ่ือใช้ในการจดัทําแผนงานท่ีชดัเจน ตลอดจน

การจดัสรรทรัพยากรสาํคญัเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัท  

 5. สือ่สารนโยบาย เปา้หมาย และทิศทางการดาํเนินงานให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรับทราบ 

  - ผู้บริหาร : ผา่นการประชมุ 

  - พนกังาน : ผา่นการประชมุ / ประชาสมัพนัธ์  

 6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการดําเนินงานผา่นคณะกรรมการบริหาร 

เป็นประจําอยา่งน้อยทกุไตรมาส 

หลกัปฏิบตั ิ1.2  

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บริษัทมีการกํากับดแูลกิจการท่ีดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว           

มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย  เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบ

ด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง เพ่ือสร้างมลูคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

 

 

 



 

แนวปฏิบตั ิ  

 1.  กําหนดความสาํเร็จของการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคาํนงึถงึจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อมเป็นสาํคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดนโยบายการจดัการด้าน

สิง่แวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและขบัเคลือ่นวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่ในจริยธรรม โดย

คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้ นําในการดําเนินการและปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 3.  คณะกรรมการบริษัทมีการจดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการ

และแนวทางในการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร   โดยให้มีการจดัทําและพิจารณาอนมุตัินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 

 4.  คณะกรรมการบริษัทมีการกํากบัดแูลให้มีการสือ่สารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ 

มีกลไกเพียงพอท่ีเอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบาย และการ

ปฏิบตัิเป็นประจํา 

  5. การปรับตวัภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  คณะกรรมการบริษัทเฝา้ระวงัและติดตามขา่วสารอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวกิฤตอ่ืนท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดกลยทุธ์และ

ผลตอบแทนจากการดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ สง่เสริมให้การบริหารความเสีย่งเป็นหนึง่ในวฒันธรรม

ของบริษัท และมีการจดัการความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัท  
 

หลักปฏิบัติ 1.3  

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ

ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริตตอ่บริษัท และดแูลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น  

แนวปฏิบตั ิ

 1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต โดยพิจารณา

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้วา่การดําเนินงานของบริษัท 

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการ

ดําเนินงานท่ีสาํคญัให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หลักปฏิบัติ 1.4  

 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้กําหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้ จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน  ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการ             

และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 

 



 

แนวปฏิบตัิ  

 1.   คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ช่วยกลัน่กรองงานท่ีสาํคญัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2.   คณะกรรมการบริษัทจดัทํากฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยระบบุทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการทกุคน และกําหนดให้มีการทบทวนกฎบตัร

เป็นประจําอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจดัการ และกําหนดให้มีการติดตาม

งานท่ีมอบหมาย 

  1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับอนมุตั ิ 

  2)  อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

      3)     คูม่ืออํานาจดําเนินการ หรือ ระเบียบอนมุตัิ โดยจดัให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี 

หลักปฏบิัต ิ2  กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives)  เป็นไปเพ่ือ

ความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้บริษัท ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้มีวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั (objectives) ท่ีชดัเจน เหมาะสม

สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยกําหนดเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของบริษัทท่ีสะท้อนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร้างคณุคา่ให้แกบ่ริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี 

และสงัคมควบคูก่นัไป โดยพิจารณาถึง 

  1) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงปัจจยัตา่ง ๆ รวมทัง้การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่ง

   เหมาะสม 

  2) ความต้องการของลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยี 

  3) ความสามารถในการแขง่ขนั ความชํานาญ โอกาส/ความเสีย่งทางธุรกิจ              

 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารสือ่สาร และเสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของบริษัทอยูใ่น

จิตสาํนกึของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร  

 

หลักปฏิบัติ  2.2  

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจําปี

ของบริษัท นําไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั โดยมีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้การจดัทํากลยทุธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ

เปา้หมายหลกัของบริษัท โดยคาํนงึถงึปัจจยัแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งท่ียอมรับได้ และสนบัสนนุให้ม ี   

การจดัทําหรือทบทวนวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์อยา่งสมํ่าเสมอ  



 

 2. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้การกําหนดกลยทุธ์และแผนงานประจําปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตลอดหว่งโซอ่ปุทาน รวมถึงปัจจยัท่ีอาจมีผลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกั

ของบริษัท   

  1) ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่นร่วม หรือ ช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท

   อยา่งชดัเจน เพ่ือให้บริษัทเข้าถงึข้อมลู หรือความต้องการของผู้มสีว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ได้อยา่งถกูต้อง

   ใกล้เคยีงมากท่ีสดุ 

  2) ระบผุู้มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก  

  3) ระบุความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อบริษัทและ                  

ผู้มีสว่นได้เสยี โดยจดัลาํดบัความสาํคญัมาดําเนินการให้เกิดผล  

 3. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรม และนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน

การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยี โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่

สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปา้หมาย โดยคํานงึถึงความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพ

ของบริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 5. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มกีารสือ่สารวตัถปุระสงค์ เปา้หมายและแผนงานประจําปี ทัว่ทัง้องค์กร 

 6. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและควบคมุการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตาม   

การดําเนินการตามแผนงานประจําปี 

หลักปฏบิัต ิ3      เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล     

หลักปฏิบัติ 3.1      

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  ทัง้ในเร่ืองขนาด 

องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเป็นตอ่การนําพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัท่ีกําหนดไว้   

แนวปฏิบตัิ  

 1.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ไมจํ่ากดัเพศ มคีณุสมบตัิตามท่ี

กฎหมายกําหนด และมกีรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัท

ดําเนินธุรกิจอยู ่ 

 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 

 3. คณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนระหว่างกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

สะท้อนอํานาจท่ีถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ       

การทํางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ มีจํานวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอิสระทํางานร่วมกับ

คณะกรรมการบริษัททัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 



 

 4. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมี

ความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่

กรรมการบริษัท และการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 3.2      

 คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดแูลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้กําหนดวา่ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 2.   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือไมใ่ห้

คนใดคนหนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ดงันี ้

  1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีอยา่งน้อยครอบคลมุใน

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

   (1) เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   (2) เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  

   (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนั 

   (4) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และกําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ

    กบักรรมการผู้จดัการ และมมีาตรการท่ีดแูลเร่ืองสาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

   (5)   กํากบั ติดตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

   (6) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 

    และการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

   (7) จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษัทจะอภิปราย

ประเด็นสาํคญัอยา่งรอบคอบ สง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็น

ได้อยา่งอิสระ 

   (8)   เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็น 

    ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

  2)   กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลคนเดียวกนั บริษัทมมีาตรการดงันี ้

  1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสยี จะต้องออกจากห้องประชมุและไม ่

   มีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

  2) รองประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน หากไมม่ีรองประธานกรรมการบริษัทหรือ 

   มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้เลอืกกรรมการบริษัททา่นใดทา่นหนึง่ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ 

   แทนในวาระนัน้ 



 

 4. คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้กําหนดจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมี

การดาํรงตาํแหนง่ตอ่เน่ืองเกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดาํรงตําแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจําเป็นดงักลา่ว 

 5. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลัน่กรองข้อมลู และ

เสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 6. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

จํานวนครัง้ของการประชมุ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ   

หลักปฏิบัติ 3.3      

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบริษัท มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้

ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ 

แนวปฏิบตั ิ

 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  

 2.  คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล  เพ่ือให้ได้

กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิ มีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม  

 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.4     

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจ

ให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ   

แนวปฏิบตั ิ

 1.     คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 2.  คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (accountability and 

responsibility) ของกรรมการบริษัทแตล่ะคน โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  

 3.    ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถงึสทิธิประโยชน์อ่ืน 

 4.    คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน  

หลักปฏิบัติ 3.5    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้กรรมการบริษัททกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีและจดัสรรเวลา

อยา่งเพียงพอ    

แนวปฏิบตัิ  

 1.   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคูม่ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน  

 2. คณะกรรมการบริษัทมกีารเปิดเผยการดาํรงตําแหนง่อ่ืนของกรรมการบริษัท  



 

 3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน

กิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  

 4. กรรมการบริษัทแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น 

 5. คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนนัน้ 

ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนง่ ดงันัน้ บริษัทจึงไมไ่ด้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการดํารงตาํแหนง่กรรมการ

บริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

หลักปฏิบัติ  3.6    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและ

กิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่  

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดนโยบายการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยซึง่รวมถึง 

  1) การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย ทีมผู้บริหาร 

   ระดบัสงูของบริษัทท่ีร่วมลงทนุเป็นผู้ พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุม่ ท่ีมีความรู้ 

   ความสามารถและมีความชํานาญในธุรกิจนัน้เข้าไปเป็นตวัแทนในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ  

  2) กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตวัแทน

   ของบริษัทดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายของบริษัทยอ่ย  และในกรณีท่ีบริษัทยอ่ยมีผู้ ร่วมลงทนุอ่ืน 

   คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายให้ตวัแทน ทําหน้าท่ีอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทยอ่ย 

   และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม ่ 

  3)  ระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและการทํารายการตา่ง ๆ เป็นไป

   อยา่งถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

  4)  การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มา

   หรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การทํารายการอ่ืนท่ีสาํคญั การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การเลกิบริษัทยอ่ย เป็นต้น

 2. การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มกีารจดัทําสญัญาร่วมทนุ 

(Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอํานาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญั การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัทํางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน 

และกําหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7   

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย 

โดยนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ี 

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เช่น ประเมินผลทัง้คณะ ประเมินผลรายบคุคล 

และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจําปี 



 

 3. คณะกรรมการบริษัทนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

หลักปฏิบัติ 3.8    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี   ลกัษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนได้รับการเสริมสร้าง

ทกัษะและความรู้ สาํหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ 

แนวปฏิบตัิ  

 1. บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหม ่จะได้รับการปฐมนิเทศ 

  -  แนะนําข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  

  -  ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ (วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร) 

  -  บทบาทหน้าท่ี คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการบริษัท  

 2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพฒันาความรู้และการอบรมท่ีจําเป็นอย่างต่อเน่ือง และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทควรมคีวามเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3.9     

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ

เข้าถงึข้อมลูท่ีจําเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจําเป็น และเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  เพ่ือให้กรรมการ

บริษัทสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ  

 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดจํานวนครัง้ของการประชมุไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  

 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้า

สูก่ารประชมุ  

 4. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท  เป็นการลว่งหน้า

อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ   

 5. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง   

 6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือ

ผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระ

จากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้ บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตาม        

ความจําเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้        

กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  



 

 8.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท   โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ        

ตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 

หลักปฏบิัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1     

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจําเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย  

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา    พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

 2.   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการดแูลให้มีผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม  

 3.  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีแผนสบืทอดตําแหนง่ 

(Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสบืทอดตําแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู และรายงานแผนสบืทอดตําแหนง่

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 4. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิาน 

 5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีรายงานการเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอ่ืนต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่าน

เลขานกุารบริษัท  

หลักปฏิบัติ  4.2    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ  

  - ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงินเดอืน เงินอดุหนนุ เงินบําเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ

   บริษัท ผลการประเมินการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ  

  - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  เงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ ESOP  

 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สือ่สารกบั

กรรมการผู้จดัการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดงันี ้

  - ผลการดําเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกบัเปา้หมายและผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

  - สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั 

 3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการประเมินผู้บริหารระดบัสงู และบคุลากรของบริษัทให้

สอดคล้องกบัหลกัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 

 



 

หลักปฏิบัติ 4.3    

 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการ

ดําเนินงานของบริษัท 

แนวปฏิบตัิ  

 1. บริษัทไมม่ีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.4   

 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดแูลการบริหารทรัพยากรบคุคลและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  - โครงสร้างองค์กรและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  

  - แผนการพฒันาและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพเพ่ือดแูลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอสาํหรับ

รองรับการเกษียณ 

หลักปฏบิัต ิ5  การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1    

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ     

การสร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมท่ีสร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า  บริการ  หรือกระบวน         

การทํางาน เช่ือมโยงเข้ากบัแนวทางและกลยทุธ์ของบริษัท 

 2.   คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง 

รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลติ กระบวนการทํางาน การร่วมพฒันานวตักรรมกบัคูค้่า เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั 

หลักปฏิบัติ  5.2    

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุสว่นงานในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปด้วย

ความยัง่ยืน และสะท้อนอยูใ่นแผนดําเนินการ (Operation Plan)  

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ โดยคํานงึถึงสทิธิตามกฎหมาย

หรือข้อตกลงท่ีมกีบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สทิธิดงักลา่ว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั จงึได้



 

กําหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ ตลอดจนคํานงึถึง ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม            

เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถึงการเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน 

 2. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัทํารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ประจําปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทดาํเนินการให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียน

ในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท ความถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

 4.   คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกปอ้งคุ้มครองพนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแส     

ในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท หรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กําหนดไว้ใน จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 

หลักปฏิบัติ 5.3     

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลการจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานงึถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพ่ือความยัง่ยืน 

แนวปฏิบตัิ  

 1.   ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งสมํา่เสมอ 

 2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตสาํนกึให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน  

การจดัการสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

 3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

 4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบําบดัและฟืน้ฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 5. มีระบบคดัเลอืกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทานท่ีดําเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

หลักปฏิบัติ 5.4    

 คณะกรรมการบริษัทมกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดําเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเปา้หมายของบริษัท 

แนวปฏิบตัิ  

 1.  คณะกรรมการบริษัทมกีารบริหารจดัการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏบิัต ิ6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1    

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  สอดคล้องกบั

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 



 

แนวปฏิบตั ิ

 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความเสีย่งท่ีสาํคญัในการดําเนินธุรกิจ  

 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดําเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

  - กําหนดนโยบาย และจดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

  - สง่เสริมให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมสาํคญัของบริษัท  

  - บริษัทมีการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสม โดยให้ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า  

  - ติดตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสาย     

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

  - ทบทวนและกําหนดมาตรการควบคมุภายใน โดยให้ความสาํคญักบัความผิดปกติท่ีมีนยัสาํคญั 

หลักปฏิบัติ  6.2     

 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นอิสระ 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ทกุคน

ต้องเป็นกรรมการอิสระ   และมีคุณสมบัติและหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ             

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 2. คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ี เพ่ือแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจน 

หลักปฏิบัติ 6.3    

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่าง

บริษัท กบักรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาส

ของบริษัท และการทําธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท 

แนวปฏิบตั ิ

 1. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถงึการกําหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความนา่เช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู 

(availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบตัิตามระบบ

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้

ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิ เพ่ือให้การทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามท่ี

กฎหมายกําหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นสําคัญ  โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน         

การตดัสนิใจ 



 

 3.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสยี ก่อนการพิจารณาวาระการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ โดยกรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีออกจากห้องประชมุและไมม่ีสทิธิออก

เสยีงในวาระนัน้  

หลักปฏิบัติ 6.4    

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยจดัทํานโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

และข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยสือ่สารให้ทกุระดบัของบริษัทและตอ่บคุคลภายนอก   

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มี คูม่ือนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัและข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีปฏิบตัิตาม รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีสง่เสริม

และปลกูฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผย ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

รวมทัง้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผา่นเว็บไซต์ และรายงานประจําปีของบริษัท 

หลักปฏิบัติ  6.5 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการดาํเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส  

แนวปฏิบตัิ  

 1. กําหนดการรับเร่ืองร้องเรียน ไว้ใน หวัข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  

 2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเร่ืองเก่ียวกับการคอร์รัปชัน  ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน       

การคอร์รัปชนั ซึง่อยูใ่นนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัและข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

หลักปฏบิัต ิ7  รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    

หลักปฏิบัติ 7.1     

 คณะกรรมการบริษัทมคีวามรับผิดชอบในการดแูลให้มีระบบการจดัทํารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู

สาํคญัตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง    

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถงึ กรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท นกัลงทนุสมัพนัธ์และผู้ เก่ียวข้อง 

 2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทํารายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน  

 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึง งบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ

สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยา่งเพียงพอ คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสหรือประจําปี  



 

 4. การเปิดเผยข้อมลูรายการใดท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบตัิและเปิดเผยตาม

หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ  7.2    

 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม และประเมนิฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํา่เสมอ หากเร่ิมมีสญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัฝ่ายจดัการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว 

 2. การอนมุตัิการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ 

การทํารายการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.3    

 ในภาวะท่ีบริษัทประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ บริษัทมีแผนหรือกลไกอ่ืนใน

การแก้ไขปัญหา โดยคํานงึถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี    

แนวปฏิบตัิ  

 1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู กรณีท่ีบริษัท

ประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมกีารติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด  

 2.  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่   

ผู้มีสว่นได้เสยี รวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจดัการต้องรายงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 3. คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ การพิจารณาตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล  

หลักปฏิบัติ 7.4     

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัทํารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม     

แนวปฏิบตั ิ

 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย จริยธรรมใน     

การดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั การปฏิบตัิตอ่พนกังาน

และผู้มีสว่นได้เสีย รวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดย

คํานงึถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี  

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ข้อมลูท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองสาํคญัและสะท้อนการปฏิบตัิท่ีจะนําไปสูก่ารสร้างคณุคา่

แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ  7.5     

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทําหน้าท่ี

สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือสือ่มวลชน อยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  

 



 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของ

บริษัทเป็นผู้สือ่สารและเปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลภายนอกในช่องทางท่ีเหมาะสม 

 2. คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

หลักปฏิบัติ 7.6     

 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

หลักปฏบิัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถอืหุ้น 

หลักปฏิบัติ  8.1    

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญัของบริษัท 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใด ๆ       

อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยทําหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุและ

สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้น

ประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิ

ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่บริษัท 

 2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ 

 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ            

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คาํถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ

ผู้ ถือหุ้น  

 5. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นมีข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน พร้อม

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทําเป็นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั

ก่อนวนัประชมุ  

 6. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทสง่หนงัสือบอกกลา่ว

นดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือการพิจารณาลว่งหน้า ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสทิธิ

ออกเสยีงเทา่เทียมกนั เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

 8. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ 

และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 



 

หลักปฏิบัติ  8.2      

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพและผู้ ถือหุ้น

สามารถใช้สทิธิของตน 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดวนั เวลา สถานท่ีประชมุ โดยคาํนงึถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น    

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลไมใ่ห้มกีารกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

 3. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 4.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้ดงันี ้

  1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  2) ไมม่ีการเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้า 

  3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน และ 

   ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชมุ  

  4) ก่อนเร่ิมการประชมุ มกีารแจ้งจํานวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และผู้ ถือหุ้น

   ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

  5) วาระการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท จดัให้มกีารลงมตเิป็นรายบคุคล 

  6) วาระคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิ

  7) มีการใช้บตัรลงคะแนน รวมทัง้มบีคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

หลักปฏิบัติ  8.3     

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยมติท่ีประชมุและการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้อง

และครบถ้วน     

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ

ภายในวนัทําการถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอน การลงคะแนน 

รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ยและผู้บริหารท่ีมาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พร้อมคาํถาม คําตอบ 

และเปิดเผยตอ่สาธารณชนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัสง่สาํเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 


