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คาํนิยาม 

“ก.ล.ต.” หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ตลท.” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“บริษทั” หรอื “WHA” หมายถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

“แบบ 56-1 One Report” หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี ตามทีค่ณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุน และ/หรอื ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“พ.ร.บ. หลกัทรพัย”์ หมายถงึ  พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้

แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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หลกัปฏิบติั 1  

บทบาทและความรบัผิดชอบคณะกรรมการบริษทัในฐานะผู้นําองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 1.1 บทบาทสาํคญัในฐานะผู้นําองคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนักถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าองคก์ร ทีต่อ้งกํากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีาร

บรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ  

(1)  การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

(2)  การกําหนดกลยุทธ ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย และ  

(3)  การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน  

หลกัปฏิบติั 1.2 การกาํกบัดแูลกิจการเพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายในการกํากบัดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนืเพื่อนําไปสู่ผลสําเรจ็ 

กล่าวคอื  

(1)  ดําเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขนัได้และมผีลประกอบการที่ด ีโดยคํานึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ดใีน

ระยะยาว ซึง่นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิแลว้ ยงัคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็น

สาํคญั   

(2)  ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม โดยเคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

(3)  ประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและลดผลกระทบต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม  

(4)  ดาํเนินธุรกจิใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูนํ้าในการกํากบัดแูลกจิการขององคก์ร เหน็ถงึความสาํคญัในการสรา้งและขบัเคลื่อน

วฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม จงึไดจ้ดัใหม้ ี“จรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตั ิ(WHA Code of Conduct and 

Practices)” เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดไีว้เป็นลายลักษณ์อกัษร สําหรบักรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน และยงัได้จดัให้มกีารสื่อสาร อบรม ทําความเขา้ใจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึง

ความสาํคญัของเรื่องดงักล่าว ซึง่จะมกีารตดิตามผลการปฏบิตั ิรวมทัง้ทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํทุกปี  

หลกัปฏิบติั 1.3 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยส์ุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีกํ่ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ (accountability and 

responsibility) ระมดัระวงั (duty of care) ซื่อสตัยสุ์จรติ (duty of loyalty) เพื่อประโยชน์สงูสุดขององคก์ร กล่าวคอื 

(1) ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั  

(2) จัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าการดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั รวมทัง้

มกีระบวนการอนุมตักิารดาํเนินงานทีส่าํคญั เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 
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หลกัปฏิบติั 1.4 ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้กําหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหค้ณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน 

ตลอดจนตดิตามดแูลใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

(1) คณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ 

และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดาํเนินงานของบรษิทั

เป็นไปในทศิทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัให้

ม ี“กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั” ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุองค์ประกอบ ขอบเขต อํานาจหน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี

ความโปร่งใส โดยจะทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้ 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นผูม้คีวามรู้ความชํานาญเกี่ยวขอ้งกบังานทีเ่ป็น

เรื่องเฉพาะ เพื่อทําหน้าทีพ่จิารณา กลัน่กรอง รวมทัง้เสนอแนะความเหน็และแนวทาง ตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัมอบหมาย ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย  

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 (2.2) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Corporate Governance and Sustainability 

Development Committee) 

 (2.3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

 (2.4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 

 (2.5) คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

องค์ประกอบ ขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทีไ่ดจ้ดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็น

ประจาํอย่างน้อยปีละครัง้  

(3) ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร 

(3.1) ความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

 (ก) พิจารณา อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นในเรื่องสําคญัที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น 

กําหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ เป็นตน้ 

 (ข) สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ปฏบิตัตินเป็นตน้แบบทีด่ ี 

 (ค) ดแูลโครงสรา้งและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(ง) สรรหา พฒันา กําหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(จ) กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจในปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

(3.2) คณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัฝ่ายบรหิาร มหีน้าทีพ่จิารณา กําหนด และกํากบัดแูลใหม้นีโยบายการดําเนินงาน

ในภาพรวมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายอํานาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ติดตามดูแลฝ่ายบรหิารให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิารมหีน้าทีด่าํเนินงานและบรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงาน

ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และฝ่ายบริหารมหีน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ

บรษิทัทราบอย่างสมํ่าเสมอ ตามความเหมาะสม 

(ก) กําหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณประจาํปี 

(ข) จดัใหม้แีละกํากบัดแูลการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

(ค) กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร อาท ิการกําหนดอํานาจ

อนุมตัภิายในของกลุ่มบรษิทั (Internal Power of Attorney) เป็นตน้ 

(ง)  กําหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิาร

จดัการบุคคล นโยบายการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(จ) ตดิตามดแูลและประเมนิผลการดําเนินงานตามทีไ่ดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิารดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนทีกํ่าหนดไว ้

(ฉ) กํากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิ ทีถู่กต้อง

ครบถว้นและมคีวามน่าเชื่อถอื ต่อสาธารณะ  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลในระดบันโยบาย โดยทีฝ่่ายบรหิารจะเป็นผูด้ําเนินการบรหิาร/จดัการ 

(execution) เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และ

รบัผดิชอบการตดัสนิใจดาํเนินงานต่าง ๆ ทัง้การดาํเนินธุรกจิ การตลาด การขาย การจดัซื้อจดัจา้ง การจดัการ

ทรพัยากร การบรหิารงานบุคคล และดา้นการบรหิารงานทัว่ไป เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 2 

กาํหนดวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 2.1 การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัอย่างยิง่ต่อการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการเพื่อความยัง่ยนื 

สอดคล้องกบัการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มส่ีวนได้เสยี สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มโดยรวม เพื่อสรา้งวฒันธรรมองคก์รตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี

(1) คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน 

เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพื่อกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) 

อย่างเหมาะสม โดยจดัทาํเป็นวสิยัทศัน์ และค่านิยมร่วมขององคก์ร (vision and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละ

หลกัการ (principles and purposes) รวมทัง้สื่อสารใหทุ้กคนสามารถขบัเคลื่อนองคก์รไปในทศิทางเดยีวกนั 

(2) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณากําหนดรปูแบบธุรกจิ (business 

model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทัง้แก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมควบคู่กนัไป  

โดยพจิารณาถงึ  

(ก) สภาพแวดล้อมและปัจจยัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทัง้การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่าง

เหมาะสม 

(ข) ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(ค) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

(3) ค่านิยมขององค์กรจะมีส่วนหน่ึงที่สะท้อนคุณลกัษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรบัผิดชอบ 

ใน ผลการกระทํา (accountability) ความเทีย่งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ 

(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการสื่อสารและเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่

ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั เพื่อเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏิบติั 2.2 กลยุทธท์างธรุกิจและแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกจิ ทัง้ประจาํปีและระยะกลาง จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัของกจิการ โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจําปี สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ รวมทัง้เป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ทัง้ระยะกลาง - ระยะยาว (3 ถงึ 

5 ปี) โดยคาํนึงถงึปัจจยัแวดลอ้ม โอกาส และความเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัได ้และสนับสนุนใหม้กีารจดัทาํกลยุทธ์

สาํหรบัเป้าหมายดงักล่าวดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถงึผลกระทบในระยะเวลาที่

ยาวขึน้และสามารถคาดการณ์ไดต้ามสมควร  

(2)  ในการกําหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยั (ทัง้โอกาสและความเสีย่งต่าง ๆ) ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain 

รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การบรรลุเป้าหมายหลกั โดยควรมกีลไกทีท่ําใหเ้ขา้ใจความคาดหวงั

ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
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(3) ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างและนํานวตักรรมและ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดย

ยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) คณะกรรมการบริษัทพึงพิจารณาว่า เป้าหมายที่กําหนดมคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศกัยภาพขององค์กร ทัง้เป้าหมายทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ สอดคล้องกบักฎหมาย หลกัจรยิธรรม และมี

ความโปร่งใส  

(5) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้มกีารสื่อสารวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร ผ่านวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร รวมทัง้กลยุทธแ์ละแผนงาน ใหแ้ก่บุคลากรของกลุ่มบรษิทัรบัทราบและเขา้ใจทัว่ทัง้

องคก์ร  

(6) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและติดตามดูแลการดําเนินการตามกลยุทธ์และ

แผนงานประจาํปี  
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หลกัปฏิบติั 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 โครงสร้าง องคป์ระกอบ และคณุสมบติักรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่ององค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการ

อสิระ จาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ อกีทัง้ความหลากหลายทัง้ในดา้นคุณสมบตั ิ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ 

เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีกํ่าหนดไว ้  

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการอิสระ ในจํานวนและมคุีณสมบตัเิป็นไป

ตามกฎหมายรวมทัง้ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด  

 คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่มคุีณสมบตัหิลากหลาย 

ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั  (Board Diversity Policy ) ทัง้ในดา้นทกัษะวชิาชพี 

ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลกัษณะ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพศ อายุ เชื้อชาต ิสญัชาต ิทีจ่ําเป็นต่อ

การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัทาํการประเมนิความหลากหลายทางทกัษะความรู้

ความชํานาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมคุีณสมบตัิ

เหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  และมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

(Non-Executive Director) อย่างน้อย 1 คน ที่มปีระสบการณ์ในธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิัทดําเนิน

กจิการอยู ่

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดจาํนวนกรรมการใหม้คีวามเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของ

ธุรกจิ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการบรษิทัพงึมจีํานวนไม่น้อยกว่า 5 

คน และไม่เกิน 12 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) และกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) ทีส่ะทอ้นอํานาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

(3.1) กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร ที่สามารถให้ความเหน็เกี่ยวกบัการทํางานของ

ฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างอสิระ  

(3.2) มจีาํนวนกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยจะตอ้งมกีรรมการอสิระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน  

(3.3) คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ดงัน้ี 

(ก)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ใหนั้บรวม

การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย   

(ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ

ได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว 

ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั 
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(ค)   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการ

รายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   

(ง)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจ

ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที่กระทําเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกับสินทรพัย์หรอื

บรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั 

การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทาํนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้

บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มี

ตวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทัง้น้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 

ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นัีย ผู้มอํีานาจควบคุม หรอื

หุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ทัง้น้ี “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู ้

ลงลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ีในนามของนิตบิุคคลนัน้) 

(ฉ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนัีย ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ทัง้น้ี “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวชิาชพี ให้เป็นผู ้

ลงลายมอืชื่อในรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ในนามของนิตบิุคคลนัน้)  

(ช)   ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ)   ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิัท 

หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนัียในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ
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จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   

(ฌ)   ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดําเนินงาน

ของบรษิทั   

(ญ) กรรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกนิ 9 ปี 

(ฎ) ใหก้รรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่านจะตอ้งเป็นสุภาพสตร ี

 (3.4) จะมกีารดแูลใหก้รรมการอสิระทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

 สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความ

หลากหลายและขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จํานวนปีที่

ดาํรงตําแหน่งกรรมการและการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงานประจาํปี และ/หรอื 

แบบ 56-1 One Report” และบน website ของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการบรษิทั และดูแลใหม้ัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั เอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

(1) ประธานกรรมการบรษิทั ควรเป็นกรรมการอสิระ 

(2) ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ทัง้ น้ี 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร ไวอ้ย่างชดัเจน  

(3) การแบ่งขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(3.1) ขอบเขตอํานาจหน้าทีห่ลกัของประธานกรรมการบรษิทั  

(ก) เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท กํากับดูแล ติดตาม และส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

องคก์ร 

(ข) สนับสนุนใหก้รรมการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยหารอืร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

และมมีาตรการดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(ง) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภิปราย

ประเดน็สําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลพนิิจทีร่อบคอบ 

และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(จ) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

และระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายบรหิาร 
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 (3.2) บทบาทหน้าทีห่ลกัของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 (ก) เป็นผูนํ้าของฝ่ายบรหิาร  

 (ข) พจิารณาและจดัทาํนโยบาย กลยุทธ์ ภารกจิ เป้าหมายทางการเงนิ แผนงานทางธุรกจิ และ

งบประมาณประจําปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ รวมทัง้

แสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการขยายธุรกจิ และเพิม่รายไดใ้หแ้ก่กจิการ 

 (ค) ดําเนินงาน บริหารจัดการ กํากับดูแล และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ และ/หรือ 

บรหิารงานประจาํวนั เพื่อใหบ้รรลุและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ 

พนัธกิจ กลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงนิ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณตามที่

ไดร้บัมอบหมาย และ/หรอื อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ

ประโยชน์ของบรษิทั 

 (ง) ตดิตาม กํากบัดูแล ตรวจสอบ ควบคุม และพฒันาประสทิธภิาพการดําเนินงานของบรษิัท 

บรษิัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้

พจิารณาและเสนอแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม (ทัง้น้ี ไม่รวมถงึ บรษิทั ดบับลวิเอช

เอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาว

เวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ 

แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)) โดยใหร้ายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน เพื่อรบัทราบ 

 (จ) ออกหลักเกณฑ์ ประกาศ และคําสัง่ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบรษิทัและเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 (ฉ) ออกระเบียบ ขัน้ตอน และวิธปีฏิบตัิงานตามความเหมาะสม และดูแลให้บุคลากรในฝ่าย

ต่างๆ ดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 (ช) พิจารณาอนุมตัิการเข้าทํานิติกรรม/ธุรกรรมใด ๆ และการดําเนินงานที่เป็นธุรกิจปกติ 

ตลอดจนรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัซึ่งมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ทัง้น้ี ภายใต้

บงัคบัของระเบียบอํานาจอนุมตัิภายใน (Internal Power of Attorney) ตามที่ได้รบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั หลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (ซ) มอบอํานาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏบิตังิานทีกํ่าหนดใน

นามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้น้ี การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมาย

ดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจ ระเบยีบ กฎเกณฑ์ 

หรอืมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างไรก็ตาม การมอบหมายขา้งต้นจะต้องไม่เป็น

การมอบอํานาจช่วงหรอืมอบหมายทีท่าํใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจ

ใด ๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืความขดัแยง้กบับรษิทั สามารถอนุมตัธิุรกรรม

ดงักล่าวได้  ในกรณีน้ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มอํีานาจในการอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว 

โดยต้องเสนอธุรกรรมดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกตแิละ
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มีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length) ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตั ิ

 (ฌ) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) อน่ึง กรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน คณะกรรมการ

บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยจะพิจารณา

กําหนดให ้

 (4.1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หน่ึง หรอื  

 (4.2) แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพจิารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยอาจ

แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการอสิระ (Lead Independent Director) 

(5) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการอสิระดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกนิ 9 ปี  

(6) คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลัน่กรอง

ขอ้มูล และเสนอแนะแนวทางพจิารณา ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ(แล้วแต่กรณี) ทัง้น้ี 

องค์ประกอบ ขอบเขตอํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในกฎบตัรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

(6) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา 

และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย ตามทีก่ฎหมายหรอืหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศ

กําหนด 

หลกัปฏิบติั 3.3 การสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

กรรมการทีม่คุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิและองคป์ระกอบทีกํ่าหนดไว ้

(1) คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่

เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบรษิทั  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล โดยการ

พจิารณาประวตัิของบุคคลดงักล่าวเพื่อให้ได้กรรมการที่มคุีณสมบตัิ ทกัษะวชิาชพี ความรู้ ความชํานาญที่

เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั  (Board Diversity Policy) และผล

การประเมนิความหลากหลายทางทกัษะความรู้ความชํานาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)  เพื่อเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนจะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ (แลว้แต่

กรณี) ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

(3) ในการสรรหากรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะจดัให้มกีารทบทวน

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาผลตอบแทน เสนอชื่อกรรมการรายเดมิ จะคาํนึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว

ประกอบดว้ย 
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(4) ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื่อให้

คําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการขา้งต้น จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงาน

ประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

หลกัปฏิบติั 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอํีานาจพจิารณาอนุมตัโิครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอค่าตอบแทน

กรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบั

ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ จูงใจใหค้ณะกรรมการบรษิทันําพาองคก์รใหด้ําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื่อทาํหน้าทีพ่จิารณานโยบาย

และหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขต บทบาท และความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดวา่จะ

ไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ (เช่น คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย) จะไดร้บัการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสม โดยอยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบั

ทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

(3) ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ (ไม่ว่าเป็นตวัเงนิหรอืไม่เป็นตวัเงนิ) 

โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีพ่จิารณาเสนอค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่

(เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน (เช่น โบนัส) โดยเชื่อมโยงกบัมลู

ค่าทีบ่รษิทัไดส้รา้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพทางธุรกจิและอุตสาหกรรม  

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้น

ถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้รปูแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย  

(5) ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื่อให้

คําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการขา้งต้น จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงาน

ประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏิบติั 3.5 การปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมคีวามรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน  

(2) คณะกรรมการบรษิทัวางหลกัเกณฑ์ใหก้ารดํารงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการไม่ควรเกนิ 5 

แห่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ และจดัใหม้กีาร

รายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ/หรือ แบบ 56-1 One 

Report 
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(3) ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

ในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการ

บรษิทัจะกําหนดมาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม  

 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั มหีน้าทีต่อ้งรายงานส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่

อาจจะเกดิขึน้ และหา้มมส่ีวนร่วมในการพจิารณาและอนุมตัเิรื่องนัน้ ๆ ในกรณีทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องที่

บรษิทัจะเขา้ทาํรายการดงักล่าว   

(4) คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

จาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ในรอบปี 

หลกัปฏิบติั 3.6 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการอ่ืนท่ีไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

และกิจการอื่นที่ไปลงทุนอย่างมนัียสําคญั ในระดบัที่เหมาะสมกบักิจการ และจะติดตามดูแลให้มคีวามเขา้ใจถูกต้อง

ตรงกนั  

นโยบายการกํากบัดแูลบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการอื่นทีไ่ปลงทุนอย่างมนัียสาํคญั เป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปน้ี  

(1) กําหนดหลกัการในการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ของบรษิทัย่อย ทัง้น้ี 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละนโยบายบรษิทั ขอ้ผกูพนัตามสญัญา (หากม)ี และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) การกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) และใหต้วัแทน

ของบริษัทดูแลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมผีู้ร่วมลงทุนอื่น 

ตวัแทนของบรษิทัจะทําหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และใหส้อดคล้องกบันโยบายของ

บรษิทั 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการทาํรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานการทํารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การได้มาหรอื

จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอื่นทีส่าํคญั เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ทัง้น้ี หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนัียสาํคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จําเป็น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารจดัทํา shareholder agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกี่ยวกบั

อํานาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสําคญั การตดิตามผลการดาํเนินงาน เพื่อสามารถ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและกําหนดเวลา 

หลกัปฏิบติั 3.7 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิจะถูกนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
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(1) คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมนิผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใช้

เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์

(2) ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยต้องเป็นวธิปีระเมนิด้วยตนเอง (self-evaluation) หรอือาจใชว้ธิี

ประเมนิแบบไขว ้(cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผล

การประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report 

(3) คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report 

(4) ผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกนําไปใช้ประกอบพจิารณาความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 3.8 การเสริมสร้างทกัษะและพฒันาความรู้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสมํ่าเสมอ  

 (1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะนําและมขีอ้มูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม 

ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดําเนินธุรกจิของกจิการ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนํา

ภาพรวมธุรกจิ แนวทางการดาํเนินงาน รวมถงึขอ้มลูอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 

เป็นตน้   

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้รรมการได้รบัการพฒันาองค์ความรู้ทีจ่ําเป็นอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสรมิและ

สนับสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เขา้ร่วมการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรการอบรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

ตามขอบเขตความรบัผดิชอบและภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละท่าน 

(3) คณะกรรมการบรษิัทจะสนับสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการทุกท่านมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ 

มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รบัทราบขอ้มูลที่เป็น

ปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของ

คณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report 

หลกัปฏิบติั 3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลที่จําเป็น และมเีลขานุการบรษิัทที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั  

(1) กําหนดการประชุม จาํนวนการประชุม  
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คณะกรรมการบรษิทั จะจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และไม่น้อยกว่า 6 

ครัง้ต่อรอบปีบญัชี โดยจะกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคญัล่วงหน้าทัง้ปี เพื่อให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ทัง้น้ี จํานวนการประชุมจะพจิารณาใหม้คีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และลกัษณะการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั โดยจะกําหนดใหม้กีาร

ประชุม  

(2) ระเบยีบวาระการประชุม หนังสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บรษิทั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารกําหนดระเบยีบวาระการประชุมทีช่ดัเจน ซึ่งอาจมวีาระพเิศษ

ได้ตามความจําเป็น โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านรวมทัง้ฝ่ายบริหาร สามารถเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม  ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท จะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (ใน

รปูแบบเอกสาร และ/หรอื รปูแบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ใหแ้ก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามทีกํ่าหนด

ไว้ในขอ้บงัคบับรษิทั ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้รบัเอกสารและมเีวลาศกึษา

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทัง้น้ี อย่างน้อยที่สุด ควรส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน 

(3) การประชุม องคป์ระชุม การนําเสนอ และรายงานการประชุม 

(3.1) องคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปตามทีข่อ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กําหนด อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหจ้าํนวนองค์ประชุม ณ ขณะลงมตใินทีป่ระชุมมี

จาํนวนกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

(3.2) คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดบัสูง หรือบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งกบัวาระที่นําเสนอเขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้มูลสารสนเทศเพิม่เตมิใน

ฐานะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง ทัง้น้ี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมโีอกาสรู้จกัผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อใช้

ประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่ง  

(3.3) คณะกรรมการบรษิัท สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิม่เติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีกํ่าหนด และ

ในกรณีทีจ่าํเป็น คณะกรรมการบรษิทัอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพี

ภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

(3.4) ภายหลงัการประชุม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดัทํารายงานการ

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 

(4) การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาส

ให้มกีารประชุมระหว่างกนัเองตามความจําเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความ

สนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมดว้ย และจะแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

(5) เลขานุการบรษิทั 
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(5.1) คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาคุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม

ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิัท

จะต้องทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เอกสารสําคญัต่าง ๆ และ

กจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงาน

ประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report และบน website ของบรษิทั 

(5.2) เลขานุการบรษิัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต 

รวมทัง้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

(ก) จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทั ดงัตอ่ไปน้ี 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- หนังสอืนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

- หนังสอืนัดประชุม และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

- รายงานประจาํปี  

(ข) เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสําเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จดัทาํโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

ให้กบัประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ

นับแต่วนัทีบ่รษิทั ไดร้บัรายงานนัน้ 

(ค) ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ง) ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัขอ้กําหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

ควรรบัทราบ 

(จ) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือ ตามที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(5.3) คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ี่

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เลขานุการบรษิัทต้องเขา้

อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในวชิาชพีเลขานุการบรษิัทในหลกัสูตรรบัรอง (certified program) เช่น 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ 

(5.4) ในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากตําแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้

เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่เลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากตําแหน่งหรอืไม่

อาจปฏิบตัิหน้าที ่และให้คณะกรรมการบรษิัทมอํีานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าว   
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หลกัปฏิบติั 4 

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และการพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บรหิาร

ระดบัสงู ทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

(1) คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) คณะกรรมการบรษิทั จะตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดแูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม  

(3) เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให ้คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน พจิารณาและจดัใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบื

ทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ไดร้บัการอบรม

และพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน  

(5) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั อาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นได ้แต่ในการเป็นกรรมการ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน และหา้มมใิหป้ระกอบธุรกจิหรอืมส่ีวนร่วมในธุรกจิที่

มสีภาพอย่างเดยีวกนัหรอืเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคล

อื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์

ของบุคคลอื่น  

หลกัปฏิบติั 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทั จะกํากบัดแูลใหม้กีารกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1.1) การพจิารณาความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการดําเนินงานระยะสัน้

และผลการดาํเนินงานระยะยาว  

(1.2) นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่สําคญั เช่น ระดบัค่าตอบแทน

เทยีบเท่าไดก้บัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกจิการ เป็นตน้ 

(1.3) นโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการสื่อสารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
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(2) คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พจิารณาและกําหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานควรจูงใจใหป้ระธานเจ้าหน้าที่

บริหารสามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยจะสื่อสารใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารทราบเกณฑ์การประเมนิและ

ประเมนิผลงานเป็นประจาํทุกปี ทัง้น้ี ประธานกรรมการบรษิทั หรอืประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทนตามที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้

ประเดน็เพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พจิารณานโยบายและ

โครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 4.3 โครงสร้างและความสมัพนัธข์องผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ

บรหิารงานของกจิการและอํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการบรษิทั และจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคุมกจิการอย่างเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 4.4 การพฒันาทกัษะบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มกีารบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

บุคลากรในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อ

รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชพี เพื่อดูแลใหบุ้คลากรมกีารออมอย่างเพยีงพอ

สําหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบาย

การลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 5 

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 สร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม และดูแลใหฝ่้าย

บรหิารนําไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงาน และการตดิตาม

ผลการดาํเนินงาน 

(2) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง ทัง้ในแง่รูปแบบธุรกจิ (business model) แนวคดิ มุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิค้าและ

บรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการทํางาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ เพื่อการ

สรา้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กจิการ ลูกคา้ คู่คา้ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยนวตักรรมดงักล่าวจะไม่สนับสนุน

ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม ผดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม 

หลกัปฏิบติั 5.2 ประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลใหฝ่้ายบรหิารประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ที่

สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(strategies) ของกจิการ 

ด้วยคํานึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (roles of stakeholders)  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีลไกที่ทําให้มัน่ใจว่า

กจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อ

เป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปด้วยความยัง่ยนื ประกอบด้วย

นโยบายดงัน้ี 

(1) ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรม บน

พื้นฐานของความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การ

ดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ และส่งเสริม

ความกา้วหน้า รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง และคํานึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม 

การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกค้า การบรกิารหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุสนิค้าและบรกิาร การติดตามวดัผลความ  

พงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิ

การขาย (sales conduct) ต้องกระทําอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ทําให้เกิดความเขา้ใจผดิ หรอืใช้ประโยชน์

จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 
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(3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้  

มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม ช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและ

ยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและ

ปฏบิตัติ่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิการต่อตา้นการทุจรติคอร์

รปัชนั รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

(4) ความรบัผดิชอบต่อเจา้หน้ี 

 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั รวมถงึภาระผูกพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมเีหตุทาํใหผ้ดินัดชาํระหน้ี ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ

โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล ทัง้น้ี บรษิทัจะ

ดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อใหก้ารดําเนินงานเตบิโตยัง่ยนืและมฐีานะทางการเงนิที่

มัน่คงและสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่เจา้หน้ี 

(5)  ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

นําความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความคบืหน้าและความสาํเรจ็ในระยะยาว 

(6)  ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  

ป้องกนั ลด จดัการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่ง

ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สําหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสํานักงาน) การใช้น้ํา การใช้

ทรพัยากรหมุนเวยีน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ 

การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(7) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากบัดแูล 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และระเบยีบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างเคร่งครดั   

(8)        การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

ประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(9) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัใหม้นีโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั 

และประกาศนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะ โดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการต่อตา้นการทุจรติและคอร์

รปัชนั รวมถงึสนับสนุนใหบ้รษิทัอื่น ๆ และคู่คา้ เหน็ถงึความสําคญัและดําเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจรติ

และคอรร์ปัชนั และส่งเสรมิใหเ้ขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

หลกัปฏิบติั 5.3 จดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล โดยคํานึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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(1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจําเป็นของทรพัยากรที่ต้องใช้ ทัง้ทรพัยากรทางการเงิน (financial 

capital) การผลติ (manufactured capital) ภูมปัิญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สงัคม

และความสมัพนัธ ์(social and relationship capital) และธรรมชาต ิ(natural capital) รวมทัง้ตระหนักว่าการใช้

ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั ซึ่งการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) ที่ต่างกนั

ย่อมทําใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ คณะกรรมการ

บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมี

จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ ฝ่ายบรหิารมี

การทบทวน พฒันา ดูแลการใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคํานึงถึงการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบติั 5.4 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบการกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายเพื่อจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

ครอบคลุมการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และกําหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่

สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีกํ่าหนดไว ้ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจว่า 

- องค์กรไดท้ําตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- องค์กรมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษา

ความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิห้มกีารนํา

ขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

- องค์กรได้พจิารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและมมีาตรการในการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ  เช่น  การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (business continuity 

management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ (incident management) การบรหิารจดัการทรพัย์สนิสารสนเทศ (asset management) 

เป็นตน้ 

- องคก์รไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กําหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ปัจจยัในการกําหนดลําดบัความสําคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและ

ทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกจิ (business model) 

เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้การบรหิารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบรหิารและจดัการ

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลกัปฏิบติั 6 

ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจความเสีย่งทีส่าํคญัของกจิการและอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้

(2) คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หลกั กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ เพื่อเป็นกรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิารความ

เสีย่งของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญักบัสญัญาณเตือน

ภยัล่วงหน้าและดแูลใหม้กีารจดัทาํและทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจาํ 

(3) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลใหบ้รษิัทมกีารระบุและจดัการความเสี่ยงหลกัที่สําคญัในการดําเนินธุรกจิ 

(key risk)  โดยพิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

(operational risk) ความเสีย่งอุบตัใิหม่ (emerging risk) หรอืความเสีย่งดา้นความยัง่ยนื (ESG risk) เป็นตน้ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่

ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและมีวิธีจ ัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทัง้ติดตามและ

ประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 

(5) คณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมายหน้าทีข่า้งตน้ให ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา  

(6) คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งทัง้

ระดบัประเทศและระดบัสากล  

(7) ในการพจิารณาผลประเมนิระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั ให้รวมถึงการประเมนิ

ระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดว้ย 

หลกัปฏิบติั 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระและมี

คุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.  

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่รวมถงึหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

- สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน  (accuracy and 

completeness) 

- สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล 
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- สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

- พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชแีละพจิารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษิทั 

- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์

รปัชนัของบรษิทัตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อดา้นทุจรติ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหบ้รษิทัมกีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะทําใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อํานวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีก

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทาง

วชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้รบัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี และ/หรอื  

แบบ 56-1 One Report 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเหน็ถึงความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report 

หลกัปฏิบติั 6.3 ความป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิัทติดตามดูแลและจะจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบรษิัทกับฝ่าย

บรหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูล และโอกาส

ของบรษิทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการกําหนดนโยบายและ

วธิปีฏบิตัใินการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชือ่ถอื (integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล 

(availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 

นอกจากน้ี จะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิทีป่รกึษา

ทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจะ

กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมทัง้ผูท้ี่

เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทําที่

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ให้

บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วมตดัสนิใจและไม่มี

อํานาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ  
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(3) คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยี อย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม

ทีต่นมส่ีวนไดเ้สยี และใหบ้นัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้

กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนัียสําคญัในลกัษณะทีอ่าจทําใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็

ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบติั 6.4 การต่อต้านคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหม้กีารจดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทีช่ดัเจน 

และสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและบุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้โีครงการหรอืแนวทางต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิ

และปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 6.5 การรบัเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส โดยกําหนด

แนวทางปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน ทัง้ข ัน้ตอน กระบวนการ การให้ความคุ้มครองผูใ้หข้อ้มูล การจดัเก็บรกัษาขอ้มูล การ

รกัษาความลบั รวมทัง้ช่องทางในการร้องเรยีนและการแจง้เบาะแสที่มคีวามสะดวกและมมีากกว่า 1 ช่องทาง โดยจะ

เปิดเผยขอ้มูลช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรยีนหรือแจ้งเบาะแส (whistle blowing channel) ไปบน website ของบรษิัท 

และรายงานประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report 
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หลกัปฏิบติั 7 

รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1 จดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั 

คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัถูกตอ้ง เพยีงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

(1) จะดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบั

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจีํานวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชี

และการเงนิ ผูจ้ดัทาํบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์

(2) จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีตามความจําเป็นและเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ  

สอดคล้องกบักฎหมาย คํานึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่าน

ช่องทางทีห่ลากหลายและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ี กรณีที่เป็นรายงานทาง

การเงนิ จะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

- ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุม

ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

- ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจาํปี แบบ 56-1 และ/

หรือ แบบ 56-1 One Report ที่สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ และ

สนับสนุนใหจ้ดัทําคําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (Management Discussion and Analysis หรอื 

MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้น้ี เพื่อใหนั้กลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสได้ดยีิง่ขึน้นอกจาก

ขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

(4) ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการท่านนัน้

จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้ง  

หลกัปฏิบติั 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็

หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

(2) ในการอนุมตักิารทํารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัจะ

ทําใหม้ัน่ใจไดว้่า การทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินกจิการ สภาพคล่องทาง

การเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหน้ี 
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หลกัปฏิบติั 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน 

ในกรณีเกดิภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะทาํใหม้ัน่ใจ

ไดว้่ากจิการมแีผนในการแก้ไขปัญหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้น้ี ภายใต้การคํานึงถงึ

สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(1) กรณีทีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถชาํระหน้ีหรอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามอย่าง

ใกล้ชดิและดูแลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลู  

ทัง้น้ี ตวัอย่างสญัญาณบ่งชี้ทีอ่าจแสดงว่ากิจการมแีนวโน้มประสบปัญหาทางการเงนิ เช่น (1) ภาวะขาดทุน

ต่อเน่ือง (2) กระแสเงนิสดตํ่า (3) ขอ้มูลทางการเงนิไม่ครบถ้วน (4) ขาดระบบบญัชทีีเ่หมาะสม (5) ขาดการ

ประเมนิกระแสเงนิสดและงบประมาณ (6) ไม่มแีผนธุรกจิ (7) ส่วนหน้ีสนิทีเ่พิม่ขึน้เกนิกว่าส่วนสนิทรพัย ์(8) มี

ปัญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเกบ็หน้ี เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหก้จิการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถงึความเป็น

ธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมถงึเจา้หน้ี ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายบรหิารรายงานสถานะอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าการพจิารณาตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั ไม่ว่าจะดว้ย

วธิกีารใด จะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบติั 7.4 รายงานความยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตั ินโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนได้

เสยี ซึ่งรวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ตามความ

เหมาะสมของกจิการ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ําคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิี่จะนําไปสู่การ

สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 7.5 นักลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้ ีนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อทาํหน้าทีส่ื่อสารและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม 

ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสาร

ใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว เช่น 

- สื่อสารขอ้มูลฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหแ้ก่ถอืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห์ และผูเ้กี่ยวขอ้ง ผ่าน

ช่องทางทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ อาท ิการพบปะนักวเิคราะห์/นักลงทุน (analyst 



27 

 

meeting)  การเข้าร่วมงาน Opportunity Day ของ ตลท. หรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/หรือ

จดหมายขา่ว (press release) เป็นตน้  

- สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ผ่าน website ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน 

ขอ้มูลราคาหลกัทรพัย ์รายงานทีส่ําคญั ขอ้มูลสําหรบัผูถ้อืหุน้ ขอ้มูลตดิต่อสอบถาม และช่องทางใน

การตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหฝ่้ายบรหิารกําหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึ่ง

จะเป็นผูท้ี่มคีวามเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 

ค่านิยมองคก์ร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหฝ่้ายบรหิารกําหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การจดั

ใหม้หีลกัปฏบิตัใินการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้กําหนดหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติั 7.6 การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล ซึง่นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูล

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แล้ว  คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท พร้อมทัง้ปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั 

รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

- วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร  

- ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 

- งบการเงนิ รายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และคําอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

(MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปีก่อนหน้า 

- แบบ 56-1 รายงานประจาํปี และ/หรอื แบบ 56-1 One Report ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้

- ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัไดนํ้าเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่าง ๆ 

- โครงสรา้งการถอืหุน้ และโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 

- กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

- หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

- ขอ้บงัคบับรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

- นโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั และนโยบายหรอืกฎบตัรทีส่ําคญั เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบตัรของคณะกรรมการย่อยทุกชุด จรรยาบรรณธุรกจิ เป็นตน้  

- จรรยาบรรณทางธุรกจิและแนวปฏบิตัติ่าง ๆ 

- ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน นักลงทุนสมัพนัธ ์และเลขานุการบรษิทั  
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หลกัปฏิบติั 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) ในการไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษิทั

อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเทา่เทยีม ทัง้สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้และการมส่ีวนร่วมตดัสนิใจใน

เรื่องสําคญัของบรษิทั อาทเิช่น การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้หรอื

ถอดถอนผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและ

หนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัิรายการพเิศษตามทีก่ฎหมายกําหนด เป็นต้น นอกจากน้ี 

บรษิทัยงัคาํนึงถงึการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธผิูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม (the equitable treatment for 

shareholders) ดว้ยเช่นกนั  

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อส่งเสรมิและอํานวยความ

สะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มและเคารพต่อหลกัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทั ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) กํากับดูแลให้เรื่องสําคัญ ทัง้ประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ดาํเนินงานของกจิการไดร้บัการพจิารณา และ/หรอื อนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยเรื่องสําคญัดงักล่าวจะถูก

บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) เพื่อส่งเสรมิให้มกีารปฏิบตัติ่อผู้ถือหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นขา้งน้อย 

สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรอื ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี รวมทัง้ส่งคาํถามล่วงหน้า ทัง้น้ี ผ่านช่องทางและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทั

ประกาศกําหนด 

(3) กํากบัดูแลให้หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นมขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น 

กล่าวคอื 

(3.1) ส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวขอ้งฉบบัสมบูรณ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวนั

ประชุม และตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด  

(3.2) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถามเกี่ยวกบับรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหน้าทีไ่ดเ้ผยแพร่ไวบ้น website ของบรษิทั 

(3.3)  หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุน้และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมจะจดัทําและเผยแพร่เป็น 2 ภาษา 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 

- วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่าง

ชดัเจน 

- วตัถุประสงคห์รอืเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอ  
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- หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์กําหนด โดยนําเสนอขอ้มูลของกรรมการอสิระ

อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลอืกที่จะมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

แทนผูถ้อืหุน้ได ้

- ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง 

สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

เอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยคาํนึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลา

การประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดัประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง หรืออาจ

พจิารณาจดัการประชมุในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่ออํานวยความสะดวก เป็นตน้ 

(2) ดแูลไม่ใหม้กีารกระทาํใด ๆ  ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร ในกรณี

ทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอื

บุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บรษิัทได้จดัส่งไปพรอ้ม

หนังสอืนัดประชุม 

(3) ส่งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล 

เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

(4) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาสําหรบัแต่ละวาระการประชุมที่กําหนดไว้อย่าง

เหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้

(5) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัได ้การดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นไปตามระเบยีบวาระ

การประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ือ

หุน้ไม่สนับสนุนการเพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัทีผู่้

ถอืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

(6) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการทุกท่าน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง

เขา้ร่วมการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

(7) ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบจาํนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

(8) ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น ในวาระการ

แต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและจะมกีารประกาศ

ผลการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 
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(9) สนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง และส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระ (เช่น ผูถ้อืหุน้รายย่อย ทีป่รกึษา

กฎหมาย หรอืผูส้อบบญัชอีสิระ) เป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผย

ผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้น

รายงานการประชุม 

หลกัปฏิบติั 8.3 มติท่ีประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้และการจดัทํารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีง ภายในวนัทาํการ

ถดัไป ผ่านระบบขา่วของ ตลท. และบน website ของบรษิทั 

(2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บริษัทนําส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลท. และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งภายในเวลา 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืตามทีก่ฎหมายหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศ

กําหนด 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างครบถว้น อย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- รายชื่อ พรอ้มตําแหน่ง ของกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการ

ประชุม/ไม่เขา้ร่วมการประชุม 

- วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม ผลการลงคะแนน (เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง) 

รวมทัง้จาํนวนคะแนนเสยีงของแต่ละวาระ 

- ประเดน็คาํถามและคาํตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ามและผูต้อบ 
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