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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่กนัไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  รวมทั้งรักษาสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุดและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมุ่งเนน้ความรับผดิชอบของกรรมการบริษทัฯ ความโปร่งใส และการเปิดเผย
ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานจะมุ่งมัน่และใหค้วามสาํคญักบัหลกัการในการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ มาใชใ้นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
  1.1 ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการปฏิบติัหนา้ท่ี  
   (Accountability and Responsibility)  
  1.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทัในระยะยาว  
   (Creation of long term value) 
  1.3 การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง       

เท่าเทียมกนั  
 (Ethics and Equitable Treatment) 

  1.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีตรวจสอบได ้ 
   (Disclosure and Transparency)  
 2. คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผดิชอบ รักษาความเป็น
อิสระ แบ่งแยกหนา้ท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
 3. คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
พิจารณากลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 
 4. คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
 5. คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัใหมี้การรักษาสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และ
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะนาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ท่ีโปร่งใส และมีมาตรฐานชดัเจน เพื่อช่วยใหบ้ริษทัฯ 
มีศกัยภาพในการแข่งขนั ป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อนัจะส่วนทาํใหเ้พิ่ม
มูลค่าหุน้ของบริษทัฯ 

3. สร้างกรอบความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย  และเป็นการสร้างพนัธะผกูพนั เพือ่ใหฝ่้ายบริหารใชอ้าํนาจในขอบเขตท่ีกาํหนด 

4. เป็นเคร่ืองมือการวดัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และตรวจสอบการดาํเนินการต่าง ๆ 
เพื่อปรับปรุง แกไ้ข การดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้แนวปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใน 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 



3 / 23 

แนวปฏิบัติการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดแนวทางดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บ
ขอ้มูลของ บริษทัฯ อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้รวมถึงการใชสิ้ทธิลงคะแนนใน
เร่ืองท่ีสาํคญั ๆ ของ บริษทัฯ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกาํไร เป็นตน้ ดงัน้ี 

(1) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้ รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม จะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย 
เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ประชุม รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออก
เสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังไดท้าง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ  เปิดใหผู้ถื้อหุน้
ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง 

บริษทั ฯ มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมการ
ประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังโดยการเผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะทุกประเภททั้งแบบ ก  แบบ ข และแบบ 
ค (สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เป็นการล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและ 
นบัคะแนนตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทั โดยบริษทัฯ จะจดัแยกการลงคะแนน
เสียงสาํหรับแต่ละเร่ืองอยา่งชดัเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย 

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุม 
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้แสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามอยา่งทัว่ถึง ก่อนจะใหล้งคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละวาระ  

(4) ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 
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(5) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 

(6) จดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดโ้ดยตรงทางไปรษณีย ์     
อิเลค็ทรอนิคส์ (“E-mail address”) ของกรรมการอิสระในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมของกรรมการ  
การกาํกบัดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้รายยอ่ยยงัสามารถติดต่อขอ    
ขอ้มูลไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบริษทั  

(7) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ถา้มี) อย่างชดัเจน เพื่อให ้
ผูถื้อหุน้มัน่ใจวา่มีโครงสร้างการดาํเนินงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

(8) ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่องค์กร 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  โดย
ดาํเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหน้า
ก่อนการประชุม ซ่ึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งเสนอวาระต่อบริษทัฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
60 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไดแ้จง้ให้ทราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาว่าจะรับเร่ืองท่ี
เสนอมานั้นอยา่งชดัเจน โดยไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

(2) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึง 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้สรุปคุณสมบติักรรมการบริษทั และตอ้ง
ให้ความยินยอมในการเสนอช่ือและส่งมอบใบสมคัรตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบซ่ึงไดเ้ผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและการทาํงานเสนอต่อ
บริษทัฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังก่อนท่ีจะ
มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ จะระบุวนัสุดทา้ยของแต่ละปีท่ีสามารถเสนอช่ือ
บุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ  เพื่อบริษทัฯ จะไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ผ่าน
ทางคณะกรรมการสรรหาต่อไป และประกาศแจง้การรับเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์   ทั้งน้ี การคดัเลือกกรรมการในท่ีประชุม บริษทัฯ จดัให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(3) ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม
เสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า 
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ ยกเวน้วาระการประชุม
ท่ีเกิดจากการเสนอวาระเพิ่มเติมของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมทั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

(4) เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู ้ถือหุ้น  เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นสามารถกําหนด 
การลงคะแนนเสียงไดเ้อง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง 

(5) ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ  โดยจัดทํา 
บตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองท่ีสําคญั ๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
ซ่ึงจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชุม เพื่อนาํผลคะแนนมารวมคาํนวณกบัคะแนน
เสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติของคะแนนเสียงในห้อง
ประชุมในท่ีสุด  
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(6) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชุม     
ดงักล่าว ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. หลงัการประชุมเสร็จส้ิน 14 วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่
รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ไปดูรายงานดงักล่าวไดด้ว้ย  

(7) กาํหนดแนวทางการเกบ็รักษาขอ้มูลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และจะแจง้เตือนไม่ให้ กรรมการบริษทัฯ พนักงานบริษทัฯ 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ขอ้มูลภายใน 
ท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ฯ และการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้นบริษทัฯ และ 
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในจะตอ้งระงบั
การซ้ือหรือขาย      หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลักทรัพย  ์ ทั้ งน้ี ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารนั้นดาํรงตาํแหน่งอยู ่เม่ือเขา้รับตาํแหน่งภายใน 30 วนัทาํการ และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการ
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. 

(8) กาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อเลขานุการบริษทัเก่ียวกบั
การซ้ือขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขายหุน้บริษทั  
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรม (Ethic) 
ต่อทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้  ลูกคา้  พนกังาน  เจา้หน้ี คู่คา้
และคู่แข่ง องคก์รกาํกบัดูแลและหน่วยงานของรัฐ และสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

(1) กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ เนน้ความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และ
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 
การแจง้ขอ้มูลผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์ การจดัทาํ Press Release หรือการจดัส่งจดหมายเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นตน้ 

 ลูกคา้ 
บริษทัฯ เนน้ใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ และมุ่งพฒันาบริการและ

สร้างสรรคบ์ริการใหม่ๆ เพื่อนาํเสนอต่อลูกคา้ เพื่อใหค้รอบคลุมบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและ
การเงิน การลงทุน ควบคู่กบัการรักษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ และใส่ใจต่อการแกไ้ข
ปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกคา้ร้องเรียนหรือใหข้อ้แนะนาํ 

 พนกังาน 
บริษทัฯ เนน้การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่

พนกังานอยา่งเหมาะสม และจดัใหพ้นกังานทุกคนรับทราบนโยบายและสวสัดิการท่ีพนกังานพึง
ไดรั้บ โดยมีคู่มือพนกังานซ่ึงระบุขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการทาํงาน หลกัเกณฑ์
การลางาน รวมทั้งคู่มือประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์
ของพนกังาน โดยส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรม สมัมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ 
เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงนวตักรรมต่างๆ ของธุรกรรม และขอ้กาํหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การสมัมนาหรืออบรมเก่ียวกบั
ประกาศ ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. การสมัมนามาตรฐานการ
บญัชีของสถาบนัต่างๆ  สมัมนาความรู้เก่ียวกบัระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 เจา้หน้ี คู่คา้ และคู่แข่ง 
บริษทัฯ เนน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่สญัญาท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่ง 

เป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกา บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในการแข่งขนั และมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 องคก์รกาํกบัดูแลและหน่วยงานของรัฐ 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดย

องคก์รท่ีกาํกบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. เป็นตน้ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือและ
ประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ 

 สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือ บริจาคทรัพยสิ์นใหแ้ก่มูลนิธิและองคก์รต่าง ๆ ท่ีมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ตามโอกาส เช่น บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์สาํนกังาน
ใหแ้ก่วดั มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีมีกิจกรรมทางสงัคม เป็นตน้  นอกจากน้ีจะจดัใหมี้การรณรงค์
ประหยดัพลงังานการใชท้รัพยากรในบริษทัฯ เท่าท่ีจะทาํได ้

 
(2) จดัช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษทัภิบาลของบริษทัฯ (CG Hotline) ไวส้าํหรับเปิด 

รับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติั
ตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษทัภิบาลของบริษทัฯ “CG   
Hotline” มี 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

1  โทรศพัท ์02-168-7100 Automatic lines 

2  โทรสาร 02-168-7111-2 

3 เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือ ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
  ท่ี cghotline@brookergroup.com 

4 ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทัฯ หรือทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 

5 ไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิคส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  

       นายปีเตอร์ เวลดนั       peterdweldon@gmail.com 
  นายสมพงษ ์เผอิญโชค sompong@brookergroup.com 
                 นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต       punnee@brookergroup.com 
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เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลร้องเรียน
เป็นความลบั และไดก้าํหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเร่ือง
ร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัและลดการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือ 
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ อนัจะทาํใหสู้ญเสียทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์  เลขานุการบริษทัฯ จะร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอ้ร้องเรียน
หรือคาํถามเฉพาะเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ หรือ
เร่ืองท่ีเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชนต่์อการสืบคน้ เก่ียวกบัการฉอ้โกงหรือการ
ปฏิบติัไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ อนั
จะทาํใหบ้ริษทัฯ เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ 

(ข) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปฎิบติั
ตาม 

(ค) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบันโยบายการดาํเนินงานและนโยบายบญัชีและการเงินของบริษทัฯ 
ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

(ง) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัรายการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) หรือรายการเก่ียวโยง (Connected Transaction) กบับริษทัฯ ท่ีเขา้ข่ายตามขอ้กาํหนดของ 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(จ) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบังบการเงินและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 

(ฉ) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(ช) ขอ้ร้องเรียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนด
เพิ่มเติม 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นของความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกนั
ของการใหข้อ้มูลแก่ทุกกลุ่ม ดงัน้ี 

(1) เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น 
จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีว่า ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บริษทัฯ ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ  โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี  
(แบบ 56-2) 

(3) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอ่ย จาํนวนคร้ังท่ี
กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงไวภ้ายใตห้วัขอ้การจดัการตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาํปี (แบบ 56-2)   

(4)  เปิดเผยรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

(5) เปิดเผยรายงานการซ้ือขาย/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ฯ ของกรรมการแต่ละท่านใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกคร้ัง 

(6) เปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ๆ ของกรรมการแต่ละท่านทั้งท่ี
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละหรือบริษทัจาํกดัอ่ืน ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทุกคร้ัง 

  (7)  กาํหนดให้มีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ือง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2552  โดยกาํหนดให้มีการรายงานคร้ัง
แรกภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัทาํการโดย
ส่งรายงานไปยงัเลขานุการบริษทั ฯ  

  (8) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทับนเวบ๊ไซตข์องบริษทั ฯ 
พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดว้ย 
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(9) กาํหนดให้มีการส่ือสารขอ้มูลผ่านการจดัให้มีการพบปะกบันักวิเคราะห์และหรือนัก
ลงทุนและหรือนกัข่าวเพื่อสมัภาษณ์ตามสมควร    

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

(1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ จดักลุ่มได ้2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะท่ี 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งไดเ้ป็น 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ลกัษณะท่ี 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ 
o กรรมการอิสระ 
o กรรมการไม่อิสระ 

            (2) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและไม่เกิน 11 คน  กรรมการแต่ละ   
คนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํกดัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

   (3) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการอิสระประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

     กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
     ในกรณีดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด 
     ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกนั 
      ข) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 
      ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
      ง) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทาํงาน หรือมี 

หรือไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นการบริหาร 
(4) กําหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน  9  ปีและ

คณะกรรมการตอ้งนาํเสนอเหตุผลในการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกกรรมการ
อิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป 
 (5) ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระและจะต้องไม่เป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการผูอ้าํนวยการ  โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
และกรรมการผูอ้าํนวยการจะมาจากคณะกรรมการสรรหา 
              (6)  จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่
เกิน 5 บริษทั โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูร้ายงานขอ้มูลดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทัทุกไตร
มาส 
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 (7) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัในเครือหรือบริษทัอ่ืนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใหรั้บทราบดว้ย 
 (8) คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้เลขานุการบริษทัฯ เพื่อทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษทัฯ  ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้ง
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
               (9) คณะกรรมการบริษทั ฯ กาํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการ
ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

  (ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

 (ค)    ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย              
ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้หุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

  (ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึน
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ไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว  ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ)     ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ฉ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปี 

 (ช)    ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการ
ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง 
(ก) ถึง (ญ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้
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5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถจดัให้มีคณะอนุกรรมการในดา้นต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกลัน่กรองรายละเอียด และได้กาํหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน 

 กาํหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกาํหนดนโยบายและตดัสินใจการดาํเนินงานท่ี
สาํคญั 

 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ใหมี้
การปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบติังานท่ีโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษทัและ
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กําหนดให้ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่ อพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ริหารระดับสูง  สัญญาจ้างผูบ้ริหารระดับสูง และอตัราการข้ึน
เงินเดือนโดยรวม 

 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูท่ี้เห็นสมควรดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั ฯและนาํเสนอการพจิารณาต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือ
นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเส่ียงในการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ  

 กาํหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนใหเ้ป็นไป
นโยบายอยา่งรัดกมุ รอบคอบ และตรวจสอบได ้เพื่อกระจายความเส่ียงและรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดาํเนินงานหรือ
ทบทวนนโยบายต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานของคณะกรรมการ 
สรรหาจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

(3) ประธานกรรมการจะไม่ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของคณะอนุกรรมการหรือสมาชิกของ
คณะอนุกรรมการ 
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5.3 บทบาท หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

   1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

       1.1  คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้ง
กาํกบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

       (1)  การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
      (2) การกาํหนดกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสาํคญั

เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
       (3)  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

      1.2    ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลกิจการให้
นาํไปสู่ผล (governance outcome) อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
(2)  ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผู ้

มีส่วนไดเ้สีย  
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

     (4)  สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

 1.3  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
รับผิดดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้
การดาํเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

       1.4        คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และกาํหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูอ้าํนวยการและฝ่าย
จดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื  

       2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
(objective)    กิจการเป็นเพื่อความย ัง่ยนืโดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้าง
คุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

       2.2 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกล
ยทุธ์ในระยะเวลา ปานกลาง และ/หรือประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
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3.   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

       3.1      คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพา
องคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละ เป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

       3.2  คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลใหม้ัน่ใจ
วา่ องคป์ระกอบ และการดาํเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมี
อิสระ 

       3.3      คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ี
โปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

       3.4      ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมัติ  คณะกรรมการควร
พิจารณาให้โครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการนาํพาองคก์รให ้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

      3.5      คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

    3.6       คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการ
ดาํเนินงานของ บริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
กิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั
ดว้ย 

    3.7   คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรับการ
พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย 

    3.8       คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

    3.9       คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
จาํเป็นและเหมาะสมต่อ การสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 



17 / 23 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  

    4.1       คณะกรรมการควรดําเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

    4.2      คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

    4.3       คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ 

   4.4       คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ  

    5.1     คณะกรรมการควรใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่า
แก่ธุรกิจควบคู่    ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

       5.2    คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนดาํเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า ทุก
ฝ่ายขององค์กรได้ ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก  และแผนกลยุทธ์ 
(strategies) ของกิจการ 

   5.3       คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย 
value chain เพื่อใหส้ามารถ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

   5.4      คณะกรรมการควรจดัให้มีกรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ องค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ งดูแลให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน      การบริหาร
ความเส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตุถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

6.  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

   6.1      คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  6.2       คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฎิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และอิสระ 

  6.3    คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ระหว่างบริษทั กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์
อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษทั    และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

  6.4       คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัดา้นการต่อตา้น
คอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการนาํไปปฎิบติั
ไดจ้ริง 

  6.5     คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

     7.   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

    7.1    คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและ
การเปิดเผย ขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนว
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    7.2     คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชาํระหน้ี 

    7.3     ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 
คณะกรรมการควรมัน่ใจ ไดว้่า กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ีภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

    7.4    คณะกรรมการควรพิจารณาจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

    7.5    คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกั
ลงทุนสัมพันธ์ท่ีทําหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู ้ถือหุ้น  และผู ้มี ส่วนได้เสียอ่ืน  เช่นนักลงทุน 
นกัวิเคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

    7.6    คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ขอ้มูล 

   8.  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

   8.1     คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจวา่   ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั
ของบริษทั 



19 / 23 

  8.2      คณะกรรมการควรดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส   มีประสิทธิภาพ  และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

  8.3  คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

     9.   กาํหนดวิสัยทศัน์/พนัธกิจของบริษทัและพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ
ของบริษทั  ทุก ๆ 1 ปี     
   10.  กาํหนดให้มีการพิจารณาการปฎิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและทบทวน
นโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

     11. กาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

 ประธานกรรมการมีหน้าท่ี 
(1) การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไป 

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม

องคก์ร ท่ีมีจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(3) การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูอ้าํนวยการ 

และมีมาตรการท่ีดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ

อภิปรายประเด็นสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช ้ 
ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ   ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(5) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารและระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี  
และกาํหนดวาระประจาํของแต่ละคร้ังไวช้ดัเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินท่ีผ่านการสอบ
ทานหรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ ส่วนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากน้ี ประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตามความสาํคญัและจาํเป็น  ในกรณีท่ี
บริษัท  ฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน  บริษัทฯ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุมและดูแลการปฎิบติังาน
ของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(2) คณะกรรมการบริหารจดัการประชุมข้ึนโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ังเพื่อพิจารณารับทราบ
ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาประจาํเดือน และบริหารงานต่าง ๆ    
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(3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจดัประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอาํนาจหนา้ท่ี 
ท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหไ้ด ้โดยใหเ้ลขานุการบริษทั ฯ จะเป็นผูติ้ดต่อประสานงาน 

(4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งใหก้รรมการเป็น 
การล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ เอกสารดงักล่าวมีลกัษณะโดยยอ่ 
ยกเวน้เอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้นาํเร่ือง
อภิปรายกนัในท่ีประชุม 

(5) กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถจดัใหมี้การประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย 
ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยสามารถใหเ้ลขานุการบริษทัฯ เป็นผูป้ระสานงานและควร
แจง้ผลการประชุมใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทราบถึงผลการประชุม 

(6) กรรมการบริษทัฯ สามารถขอขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดโ้ดยตรงจาก
กรรมการผูอ้าํนวยการและเลขานุการบริษทัฯ  รวมถึงผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายในเร่ืองนั้น 

(7) ในการประชุมทุกคร้ังควรจดัใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมพื่อใหข้อ้มูล
และรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา 

(8)  จาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

(9) กรรมการทุกคนควรมีสดัส่วนของการเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
ของการประชุมทั้งปี  

 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานในลกัษณะของ
กลุ่มรวม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขการดาํเนินงานต่อไป โดยมีการกาํหนดหวัขอ้
ท่ีจะประเมินอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประเมินจะแบ่งเป็น  
2 ส่วนคือ ใหก้รรมการบริษทัฯ ทุกคนประเมิน ดงัน้ี 

 (ก)  การทาํงานตนเองในฐานะกรรมการ และ  

 (ข)  การทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อท่ีประชุม 
เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะอนุกรรมการในลกัษณะของกลุ่มรวม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขการ
ดาํเนินงานต่อไป โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะประเมินอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมิน
ดงักล่าว ทั้งน้ี ในการประเมินจะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ใหค้ณะอนุกรรมการทุกคนประเมิน ดงัน้ี 
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 (ก)  การทาํงานตนเองในฐานะอนุกรรมการ และ  

 (ข)  การทํางานของคณะอนุกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อท่ี
ประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ กาํหนดข้ึนตามขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ท่ีกรรมการดาํรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอตัราท่ีแน่นอน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริษทัฯ  
จะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และ
ผลตอบแทนจูงใจอ่ืน 

(3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาค่าตอบแทน
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

(4) กรรมการผูอ้าํนวยการจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
เป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลกัเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  ผลการปฏิบติังาน อายงุาน และศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน เป็นตน้ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
ต่อไป 

5.8 การพฒันากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

(1) สนับสนุนให้กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมการสัมนา 
อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ตลาดหลักทรัพย์ฯ   ก .ล .ต .  และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ เพื่อสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์หรือปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ี อย่างน้อยกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอบรมและเขา้อบรมใน
หลกัสูตรต่อเน่ืองตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. กาํหนด 

(2) จดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกับบริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี(แบบ56-2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัฯ (Corporate Governance Policy) และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ 
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(3) จัดให้มีการหมุนเปล่ียนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู ้บริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั  โดยกรรมการผูอ้าํนวยการจะ
กาํหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบติังานดงักล่าว  เพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของ
บริษทัฯ อีกทั้งเป็นการพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการทาํงานมากข้ึน 
และสามารถทาํงานแทนกนัได ้ 

              (4)  คณะกรรมการกาํหนดใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบักรรมการผูอ้าํนวยการ 
รองประธานบริหารและรองประธานอาวโุส โดยมอบใหฝ่้ายบริหารจดัทาํแผนสืบทอดงานและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ปีละ 1 คร้ัง 
 

5.9 การประเมินผลการปฎบัิติงานของกรรมการผู้อาํนวยการ 

        คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการพิจารณากาํหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการ
ปฎิบติังานประจาํปีของกรรมการผูอ้าํนวยการ โดยเกณฑด์งักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
บริษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5.10 การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

      คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดบักรรมการผูอ้าํนวยการ รองประธาน
บริหารและรองประธานอาวโุส  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยผูน้าํเสนอวาระท่ีตน
รับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯไดรั้บทราบขอ้มูล
ความคิดเห็นจากผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารกมี็โอกาสไดเ้รียนรู้และทาํ
ความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั ฯ 

คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่งเสริมใหมี้การพบปะ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบักรรมการผูอ้าํนวยการ รองประธานบริหารและรองประธานอาวุโส ในโอกาสอ่ืน 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการไดมี้โอกาสทาํความรู้จกัคุน้เคย
กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯ  

กรรมการสามารถติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารแต่ละคนไดโ้ดยตรง โดยไม่เป็นการกา้วล่วงหรือ
สอดแทรกการปฎิบติังานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจง้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการทราบล่วงหนา้    

การดูแลให้มีการปฎบัิตติามและการทบทวน 
 
บุคลากรของบริษทัทุกคนรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรับทราบและทาํความเขา้ใจนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี เพื่อยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการทาํงาน        
ผูล้ะเวน้ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พน้จากการเป็น
พนกังาน และอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 
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      การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณดงักล่าว ไม่อาจกาํหนดให้
ครอบคลุมไดใ้นทุกกรณี หากพนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบั
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้าํหนดไว ้ใหท่้านตอบคาํถามกบั
ตวัเองก่อนในเบ้ืองตน้ดงัน้ี  
          - เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
          - เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่  
          - เป็นการกระทาํท่ีส่งผลในทางลบต่อความซ่ือสตัยห์รือช่ือเสียงของบริษทัหรือพนกังานเอง
หรือไม่  
      กรณีไม่แน่ใจ หรือไม่อาจตดัสินใจไดว้า่การตดัสินใจของตนนั้นจะถูกตอ้งหรือไม่ ควรปรึกษา
หรือสอบถามผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั หรือเจา้หนา้ท่ีอาวโุสฝ่ายปฎิบติัการ
บุคคลและธุรการหรือเลขานุการบริษทั หรือกรรมการ แลว้แต่กรณี  
 
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดใหมี้การทบทวนคู่มือ “ นโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ” เป็นประจาํทุกปี  


