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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
วิสัยทัศน์ (SO VISION) 

 สยำมรำชธำนี คือ ผู้ให้โซลูช่ันท่ีพลิกกำรด ำเนินชีวิต และกำรท ำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ำย (Siamrajathanee All 
Solutions One Outsource : Simplify Your Life) 

พันธกิจ (SO MISSION) 

1. เข้ำใจปัญหำ น ำควำมรู้มำพัฒนำ สร้ำงนวัตกรรม ลดภำระและเกิดประโยชน์เพื่อให้ลูกค้ำท ำธุรกิจง่ำยข้ึน 

2. มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพ สร้ำงควำมเจริญเติบโต และผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำทั้งต่อพนักงำน องค์กร และผู้ถือหุน้ 

3. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ด ำเนินกำรด้วยธรรมำภิบำล และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

4. ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ควำมส ำเร็จร่วมกัน 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็นสิ่ง
ส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตั้งแต่พนักงำน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
เห็นควรให้มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรส ำคัญตั้งแต่โครงสร้ำง บทบำท 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรท ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วย
ควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

เพื่อให้บริษัทมีควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้งภำคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดท ำ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่ง
จัดท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้  

หลักปฏิบัติ 1  บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น 
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำท่ีต้องก ำกับดูแลให้องค์กร
มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 

(1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

(3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลบริษัทให้น ำไปสู่ผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (governance outcome) อย่ำงน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม  

(4) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในกำรก ำกับดูแลบริษัทให้น ำไปสู่ผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

1.2.1 คณะกรรมกำรจะค ำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ นอกเหนือจำกผล
ประกอบกำรทำงกำรเงิน 

1.2.2 คณะกรรมกำรจะประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผู้น ำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ที่แสดงถึงหลักกำรและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร อำทิ จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
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1.2.4 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีกำรสื่อสำรเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มี
กลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีกำรปฏิบัติจริงตำมนโยบำยข้ำงต้น ติดตำมผลกำรปฏิบัติ และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติเป็น
ประจ ำ 

หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบำยหรือแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนกำรอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ เช่น กำร
ลงทุน กำรท ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขต
กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

1.4.1 คณะกรรมกำรจะจัดท ำกฎบัตรหรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร ที่ระบุหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรทุกคน และจะจัดให้มีกำรทบทวนกฎบัตร
ดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ฝ่ำยจัดกำร อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร 

1.4.2 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ของตน และมอบหมำยอ ำนำจกำรจัดกำรบริษัทให้แก่
ฝ่ำยจัดกำร โดยท ำกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงไรก็ดี กำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็นกำรปลดเปลื้องหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องติดตำมดูแลฝ่ำยจัดกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ท้ังนี้ 
ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรอำจพิจำรณำแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

เรื่องที่ควรดูแลให้มีกำรด ำเนินกำร  

หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ 

ข. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
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ค. กำรดูแลโครงสร้ำง และกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำร ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ง. กำรสรรหำ พัฒนำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

จ. กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักขององค์กร 

เรื่องที่ด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร 

หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรจะพิจำรณำร่วมกันโดยฝ่ำย
จัดกำรเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้นโยบำยภำพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำร ไปด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและให้ฝ่ำย
จัดกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมที่เหมำะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี  

ข. กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

ค. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร  

ง. กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำร
บริหำรจัดกำรบุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

จ. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  

ฉ. กำรดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ 

เรื่องที่คณะกรรมกำรไม่ควรด ำเนินกำร  

หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลระดับนโยบำย โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. กำรจัดกำร (execution) ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนท่ีคณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรควรปล่อยให้ฝ่ำยจัดกำรรับผิดชอบกำรตัดสินใจด ำเนินงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรรับบุคลำกรเข้ำท ำงำน ฯลฯ ตำมกรอบนโยบำยที่ก ำหนดไว้และติดตำมดูแลผล โดยไม่
แทรกแซงกำรตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 
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ข. เรื่องที่ข้อก ำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

ในกำรนี้ บริษัทได้ก ำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรพิจำรณำและ/หรือ อนุมัติ 

1. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พระรำชบัญญัติบรษิทั
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

2. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ำม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทต่อไป 

3. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่งมีอ ำนำจผูกพันบริษัท ได้ 

4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจน้ันๆ ได้ 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

6. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลำด
หลักทรัพย์ฯ 

7. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัท มีก ำไรพอสมควรที่จะท ำ
เช่นนั้น และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

8. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรณีที่ต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ว่ำงลง 

9. มีหน้ำที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมำณ
ประจ ำปี และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
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10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสำระส ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส 

11. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง เป็นประจ ำทุก
ปี 

12. ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

13. พิจำรณำตัดสินในเรื่องที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำร
บริหำร กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 

14. ก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของ
บริษัท ให้คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจ ด ำเนินกำร
และให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. จัดให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือช่ือเพื่อรับรอง
งบ กำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

16. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  เพื่อน ำเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 

17. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยกำรทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเรื่องที่ส ำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจด
ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

18. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 

19. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบัติโดยรวม 

20. ด ำเนินกำรให้บริษัท และบริษัทย่อยน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

21. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรปรับ
ใช้ นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่ำบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้ วยควำม
เป็นธรรม  และสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทรำบและยึดถืออย่ำงจริงจัง 

22. กรรมกำรที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำร
ใช้ทรัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำรและกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้ำนกำรกระท ำของฝ่ำย
จัดกำรหรือกรรมกำรอื่น ในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
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23. จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้
ทันเวลำ และเทำ่เทียมกัน 

24. จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถประเมินติดตำม และ
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญได้ 

25. จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรและช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 

26. จัดให้มีจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำน เพื่อเป็นมำตรฐำนแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

27. จัดให้มีกำรก ำหนดแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 

28. จัดให้มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมำะสมกับสภำพ
ธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

29. จัดให้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นประจ ำทุกปี 

30. สำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

31.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัท ตำมที่ผู้ถือหุ้นมอบหมำย 

32. กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทโดยมีกำรตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

33. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร กำรอบรมส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร  คณะกรรมกำรบริษัทมี
นโยบำยในกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษัท เพื่อให้
มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรกำรอบรมภำยในและภำยนอกบริษัท โดยคณะกรรมกำรทุกท่ำน
ต้องได้รับกำรฝึกอบรม เพื่อให้เข้ำใจกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงให้
ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมอบรมหรือสัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ หรือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรบริษัทส่วนใหญ่
ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั้งนี้ บริษัท
ยังได้มีกำรส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ตำมที่ IOD และสถำบันอื่นๆ จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมกำรจะก ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อควำม
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่สอดคล้องกับกำรสรำ้งคุณค่ำให้ท้ังบริษัท ลูกค้ำ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผดิชอบดูแลให้บริษัท มีวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก (objectives) ที่
ชัดเจน เหมำะสม สำมำรถใช้เป็นแนวคิดหลักในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่สำร ให้ทุกคนในองค์กร
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยจัดท ำเป็นวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์
และหลักกำร (principles and purposes) หรืออ่ืน ๆ  
ในท ำนองเดียวกัน 

2.1.2 ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก คณะกรรมกำรจะก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business 
model) ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ท้ังแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจำรณำถึง 

(1) สภำพแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำงๆ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม 

(2) ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย 

(3) ควำมพร้อม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท 

(4) วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งบริษัท 

(5) กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท 

(6) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หรือแข่งขันด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำให้บริษัท และลูกค้ำ (value 
proposition) 

(7) ควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยู่ของบริษัท ในระยะยำว ภำยใต้ปัจจัยทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้ 

2.1.3 คณะกรรมกำรจะส่งเสริมคำ่นิยมขององค์กรในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ควำมรับผดิชอบในผล
กำรกระท ำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม (integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่  
(dueconsideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมกำรจะส่งเสริมกำรสื่อสำร และเสริมสร้ำงให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับ จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/หรือ 
ประจ ำปีของบริษัทสอดคล้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม และปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้กำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ส ำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ำกล
ยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีได้ค ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวข้ึน และยังพอจะคำดกำรณ์ได้ตำมสมควร 

2.2.2 ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
ปัจจัยและควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสำย value chain รวมทั้งปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจ
มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยมีกลไกท่ีท ำให้เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงแท้จริง 

(1) ระบุวิธีกำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมหรือช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัท สำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไ ด้
อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกที่สุด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภำยในและภำยนอก ท้ังที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผู้ลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน ำไปวิเครำะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่ำวตำมควำมส ำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องส ำคัญที่จะเป็นกำร
สร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมำด ำเนินกำรให้เกิดผล 

2.2.3 ในกำรก ำหนดกลยุทธ์คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและน ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคง
อยู่บนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2.4 คณะกรรมกำรจะก ำหนดเป้ำหมำยให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของบริษัท 
โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรจะตระหนักถึงควำม
เสี่ยงของกำรตั้งเป้ำหมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤติที่ผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้
ทั่วทั้งองค์กร 
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2.2.6 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี โดยจัดให้มีผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเรื่องขนำด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่
ก ำหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีดูแลให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้ง
ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะเฉพำะด้ำน เพื่อให้มั่นใจว่ำ จะได้คณะกรรมกำรโดยรวมที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม สำมำรถ เข้ำใจและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำรอย่ำงน้อย 1 คนท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยต้องมีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมกำรจะมีสัดส่วนระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรที่
สะท้อนอ ำนำจที่ถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม โดย 

ก. กรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรที่สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ  

ข. กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ให้กรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มี
ควำมหลำกหลำย และข้อมูลกรรมกำร อำทิ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจ ำปีและบน website ของบริษัท 

 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และ

กรรมกำรอิสระ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 12 ท่ำน และมีกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงจำกฝ่ำยบริหำร

และปรำศจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือควำมสัมพันธ์อื่นใดอันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่ำ 1 

ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนมีอสิระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อก ำกับดแูลให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และโปร่งใส และ

เพื่อให้กำรบริหำรและด ำเนินกจิกำรเป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัท ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมกำรชดุ

ย่อย ได้แก่   (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำล (3) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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และ (4) คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมดและมีจ ำนวนไม่น้อย

กว่ำ 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงกำรเงินเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน

ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมกำรจะเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ องค์ประกอบและกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ 

3.2.1 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

3.2.2 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจโดยไม่
จ ำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

3.2.3 ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรจะครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำรก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร 

(2) กำรดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรม และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

(3) กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และมี
มำตรกำรที่ดูแลให้เรื่องส ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) กำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย
ประเด็นส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน กำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ 

(5) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 

(6) ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

(7) เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสียและคะแนน
เสียงท้ังสองฝ่ำยเท่ำกัน 
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3.2.4 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่ได้แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน เช่น ประธำน 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นบุคคลเดียวกัน ประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธำนกรรมกำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะท ำงำน หรือได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรคณะกรรมกำรส่งเสริมให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร โดยพิจำรณำ 

(1) องค์ประกอบคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) หรือ 

(2) แต่งตั้งกรรมกำรอิสระคนหนึ่งร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 

3.2.5 คณะกรรมกำรจะก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้ำ (9) ปีนับจำก
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระนั้นให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดังกล่ำว  

3.2.6 เพื่อให้เรื่องส ำคัญได้รับกำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพิจำรณำประเด็นเฉพำะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้
คณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป 

3.2.7 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุด
ย่อย จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1 คณะกรรมกำรควรจัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนควรเป็นกรรมกำร
อิสระ 

3.3.2  คณะกรรมกำรสรรหำควรจัดให้มีกำรประชุม เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อให้
ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่จะท ำให้คณะกรรมกำรมีองค์ประกอบควำมรู้ควำมช ำนำญที่เหมำะสมรวมทั้งมีกำรพิจำรณำประวัติ
ของบุคคลดังกล่ำว และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรก่อนจะน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร นอกจำกน้ี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงข้อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

3.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรก่อนที่จะมกีำรสรรหำกรรมกำร
ที่ครบวำระ และในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอช่ือกรรมกำรรำยเดิม   คณะกรรมกำรสรรหำจะค ำนึงถึง 

ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำวประกอบด้วย 

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำใน
กระบวนกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษำนั้นไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทั้งควำมเป็น
อิสระ หรือไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
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หลักปฏิบัติ 3.4 

ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำให้โครงสร้ำงและ
อัตรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว  

3.4.1 คณะกรรมกำรควรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนควรเป็น
กรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

3.4.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน ท้ังนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสม ทั้งค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่ (เช่น 
ค่ำตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่ำที่
บริษัทสร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท ำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสั้น 

3.4.4  คณะกรรมกำรจะเปิดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ี
เปิดเผย ให้รวมถึงค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยด้วย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษำนั้นไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทั้งควำมเป็นอิสระ หรือไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และจัดสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของตน 

3.5.2  คณะกรรมกำรจะก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมกำรโดยพิจำรณำถึง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้มีอย่ำงเพียงพอ โดยจะก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งให้
เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกินห้ำ (5) บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจำกประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัทอำจลดลง หำกจ ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมีมำกเกินไป และควรให้
มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
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3.5.3  คณะกรรมกำรจะจัดให้มีระบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำร และเปิดเผยให้เป็นที่
รับทรำบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจกำรอื่นที่มีควำมขัดแย้ง หรือสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมกำรต้องดูแลให้มั่นใจ
ว่ำ บริษัทมีมำตรกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบตำมควำมเหมำะสม 

3.5.5  ให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อย (ถ้ำมี) และกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ
กิจกำรอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ซึ่งรวมถึง 

(1) ระดับกำรแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้
คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทขนำดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจ
มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งก็ได้  

(2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตำมข้อ (1) และ
ให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น 
คณะกรรมกำรจะก ำหนดนโยบำยให้ตัวแทนท ำหน้ำท่ีอย่ำงดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของบริษัทแม่ 

(3) ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(4) กำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรท ำรำยกำรอื่นท่ีส ำคัญ กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.6.2 หำกเป็นกำรเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุนหรืออำจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส ำคัญต่อบริษัทในกรณีที่จ ำเป็น
คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรจัดท ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อ
สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทได้มีตำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 
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หลักปฏิบัติ 3.7    

คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลกำรท ำงำนของ
กรรมกำรรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้  

3.7.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยควรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง 
เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก ำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนควรประเมินทั้งแบบคณะและรำยบุคคล โดยอย่ำงน้อยต้องเป็นวิธี
ประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วย
ก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

3.7.3 คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจัดให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุก ๆ สำม (3) ปี และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 

3.7.4 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรควรถูกน ำไปใช้ประกอบพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมกำร 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รับ
กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรแนะน ำและมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งรวมถึงควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ที่จ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ยง และสภำพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมกำรจะเปิดเผยข้อมูลกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรใน
รำยงำนประจ ำปี  
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หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลที่จ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร 

3.9.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ
เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ 

3.9.2 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมปีละไม่น้อยกว่ำ 6 ครั้ง และคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อรับทรำบและร่วมกันตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ำหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้ำตลอดทั้งปีและอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็นและเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 

3.9.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งฝ่ำยจัดกำรมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชุม 

3.9.4 เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำประชุม 

3.9.5 คณะกรรมกำรจะสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรง และเพื่อให้มีโอกำสรู้จักผู้บริหำร
ระดับสูงส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมกำรจะเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เลขำนุกำรบริษัท 
หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเหน็
อิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย 
โดยแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย  

3.9.8 ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือประธำนกรรมกำรชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่
ประชุม มีหน้ำที่ดูแล จัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระใน
ประเด็นท่ีส ำคัญ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม 

3.9.9 ในกำรประชุมกรรมกำร หรือกรรมกำรชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส ำคัญในเรือ่ง
ที่พิจำรณำต้องออกจำกท่ีประชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่องนั้น ๆ 
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3.9.10 กำรลงมติให้ใช้เสียงข้ำงมำก และหำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติดังกล่ำวให้บันทึกค ำคัดค้ำนไว้ในรำยงำน
กำรประชุม 

3.9.11 คณะกรรมกำรจะก ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติ
หน้ำท่ีในนำมบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม 2554 ด้วยควำม
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ
คณะกรรมกำรตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญต่ำ ง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และบน website ของบริษัท 

3.9.12 เลขำนุกำรบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขำนุกำรบริษัทจะเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ หน้ำที่
ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษัท มีดังนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(1) ทะเบียนกรรมกำร 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร 

3. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด หรือได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

4. จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร หรือของบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนั้น 

5. ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึ่งปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลใน
กำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

6. ท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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7. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล เช่น ส ำนักงำน ตลำดหลักทรัพย์ฯ และดูแลกำร
เปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย 

9. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 

10. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. หน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
ให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย 

4.1.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำหรอืมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลักเกณฑ์ และกำรสรรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

4.1.2 คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดูแลให้มีผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสมโดย
อย่ำงน้อยคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรสรรหำจะร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
สรรหำและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรระดับสูง 

4.1.3 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้มีกำรเตรียมกำรสืบ
ทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง 

4.1.4 คณะกรรมกำรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงให้ได้รับกำร
อบรมและพัฒนำ เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 

4.1.5 คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกฎบัตร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

ด้านการสรรหา 

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะและ
กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำรก ำหนดคุณสมบัติ และควำมรู้ควำมช ำนำญแต่ละด้ำนท่ีต้องกำรให้มี แล้วน ำเสนอต่อ 
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติหลักเกณฑ์กำรสรรหำในแต่ละครั้ง 

2. สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอช่ือกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำ โดยกำร
สรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผู้ถือหุ้น หรือกำรใช้บริษัท ภำยนอก
ช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมำะสม เปน็
ต้น 

3. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอช่ือกรรมกำรท่ำนท่ีครบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งในครั้งนั้นให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องน ำผลกำร
ด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำของกรรมกำรท่ำนนั้นมำเป็นเง่ือนไขประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

4. พิจำรณำรำยช่ือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ 

5. ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

6. ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ถือหุ้น 

7. เสนอช่ือให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง 

8. พิจำรณำนโยบำยแนวทำงและวิธีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน เพื่อควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรที่เหมำะสมและอย่ำงเป็นระบบส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนขึ้นไป 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มีควำม
เหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ี
อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็นธรรม 
และเป็นกำรตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัท ประสบผลส ำเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผล
กำรด ำเนินงำน และค่ำเบี้ยประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจ
ของบริษัทและควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่บริษัทต้องกำร 

3. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และ
ผู้บริหำรระดับสูง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
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4. ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจ ำปีของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ผู้บริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้พิจำรณำไว้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่ออนุมัติ
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ส่วนของกรรมกำร ให้
คณะกรรมกำรน ำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

5. พิจำรณำทบทวนกรอบกำรด ำเนินงำนของโครงสร้ำงค่ำตอบแทน กำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปี 
โบนัสประจ ำปี ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

-  พิจำรณำภำพรวมและกรอบกำรด ำ เนินงำนของโครงสร้ ำ งค่ ำตอบแทน  

กำรขึ้นเ งินเดือนประจ ำปี  และ โบนัสประจ ำปี  ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำน  

ตำมข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร เพื่อควำมเหมำะสมและก่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง มีควำมเป็นธรรมและเป็นกำรตอบแทน

พนักงำนท่ีช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส ำเร็จ 

-  พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่

บริษัทก ำหนดให้พนักงำน 

ด้านบรรษัทภิบาล 

  1.   ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

  2.   ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำร

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

  3.   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบุคลำกรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

  4.   ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้มีควำมเหมำะสม เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  5.   ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ

บริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมกำรโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและบรรษัทภิบำลจะก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนด 
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โครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

4.2.1 คณะกรรมกำรโดยค ำเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรจะก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเครื่อง
จูงใจให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยำวซึ่งรวมถึง 

 (1)  กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลกำรด ำเนินงำนระยะสั้น 
เช่น โบนัส และผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

 (2)  กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรค ำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
หรือเท่ำกับระดับอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

 (3)  กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผล และกำรสื่อสำรให้เป็นท่ีรับทรำบ 

4.2.2  คณะกรรมกำรที่ไม่รวมกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรควรมีบทบำทเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและกำรประเมินผล
งำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อย่ำงน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1)  เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนควร
จูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว โดยสื่อสำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรล่วงหน้ำ 

 (2)  ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปีหรืออำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรร
หำและบรรษัทภิบำลเป็นผู้ประเมิน และประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรอำวุโส ควรเป็นผู้สื่อสำรผลกำรพิจำรณำรวมทั้ง
ประเด็นเพื่อกำรพัฒนำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ 

 (3)  อนุมัติค่ำตอบแทนประจ ำปี ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และควรพิจำรณำผลประเมินกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย 

4.2.3 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง และติดตำมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกบั
หลักกำรประเมินดังกล่ำว 

4.2.4 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำนส ำหรับทั้ง
องค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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4.3.1 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลงภำยในกิจกำรครอบครัวไม่ว่ำจะเป็นลำยลักษณอ์ักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบำยของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผล
ต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัท  

4.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตำมข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
เช่น กำรมีบุคคลที่เหมำะสมมำสืบทอดต ำแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อตกลงต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุมบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่
เหมำะสม 

4.4.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร 
พนักงำนในทุกระดับมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ แรงจูงใจที่เหมำะสม และได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมเพื่อรักษำบุ คลำกรที่มี
ควำมสำมำรถขององค์กรไว้ 

4.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงำนมีกำรออม
อย่ำงเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน กำรเลือก
นโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอำยุ ระดับควำมเสี่ยง 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 คณะกรรมกำรจะให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรน ำไปเป็นส่วน
หนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

5.1.2  คณะกรรมกำรจะส่งเสริมกำรด ำเนินกำร เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้บริษัทตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร กำรวิจัย กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันท้ังแก่บริษัท ลูกค้ำ คู่ค้ำ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยหรือขำดจริยธรรม 
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หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำทุกฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท  

5.2.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกลไกท่ีท ำให้มั่นใจว่ำ บริษัทประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงให้ทุกส่วนในองค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยหลัก ที่เป็นไปด้วยควำมยั่งยืน โดยจัดท ำนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำ
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเป็นธรรม กำรจัดสวัสดิกำรที่ไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดหรือมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแล
สุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถึงเปิด
โอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรท ำงำนในด้ำนอื่นๆ 

(2) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง และค ำนึงถึง
สุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดช่วงอำยุสินค้ำและบริกำร 
กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำร รวมทั้งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำร
ส่งเสริมกำรขำยต้องกระท ำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของลูกค้ำ 

(3) ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเง่ือนไขสัญญำหรือข้อตกลงที่เป็น
ธรรม กำรช่วยให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ช้ีแจงและดูแลให้
คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้ำเพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงยั่งยืน 

(4) ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรที่สำมำรถ
สร้ำงเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเร็จในระยะยำว 

(5) ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใช้วัตถุดิบ กำรใช้พลังงำน กำรใช้น้ ำ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน 
กำรปลดปล่อยและจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม 

(7) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
และก ำหนดให้บริษัทมีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นต่อสำธำรณะ โดยบริษัท อำจพิจำรณำเข้ำร่วม
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เป็นภำคีเครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืน ๆ และคู่ค้ำมีและประกำศนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมทั้งเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมกำรจะตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของทรัพยำกรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่ำกำรใช้ทรัพยำกร
แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมกำรจะตระหนักว่ำ รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่ำงกัน ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรที่ต่ำงกันด้วย ดังนั้น ในกำรตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้ค ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุ้มค่ำที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยำกร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มั่นใจว่ำ ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรฝ่ำยจัดกำร
มีกำรทบทวน พัฒนำดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลโดยค ำนึงถึงกำร เปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ ทรัพยำกรที่บริษัทพึงค ำนึงถึงมีอย่ำงน้อย 4 ประเภท ได้แก่ กำรเงิน (Financial Capital) ด้ำนบุคลำกร 
(Human Capital) สังคมและควำมสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชำติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยในเรื่องกำรจัดสรรและกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อรองรับในกรณีที่
ไม่สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้เพียงพอตำมที่ก ำหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ทั้งนี้ 
กรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ 
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(1) บริษัทได้ท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ในกำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) กำร
รักษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีกำรน ำข้อมูลไปใช้ในทำงมิ
ชอบ หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต 

(3) บริษัทได้พิจำรณำควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรในกำรบรหิำรจัดกำรควำม
เสี่ยงดังกล่ำว ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) กำรบริหำร
จัดกำรเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ( Incident Management) กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินสำรสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

(4) บริษัทได้พิจำรณำกำรจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ควำมเหมำะสมสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเร่งด่วนในกำรใช้งำน งบประมำณและทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และควำมสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระบบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน
โดยมุ่งหมำยให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงำนทุกคน ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้องค์กรสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้แล้วยังเป็นกำรสนับสนุนให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำนท่ีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรอย่ำงเป็น
รูปธรรม คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัทและอนุมัติควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

6.1.2 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำและอนุมัตินโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และ
ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท ส ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและดูแลให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำ  

6.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทมีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยใน
องค์กรที่อำจส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
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ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงหลักที่คณะกรรมกำรจะให้ควำมส ำคัญ แบ่งออกเป็นดังนี้ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance 
Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน (Fraud Risk Governance) ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information 
Technology Risk) ควำมเสี่ยงของระบบบัญชีและกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
สังคม (Social Risk Management) และกำรเมือง (Political Risk)  

6.1.4 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำ บริษัทได้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิดขึ้นของควำม
เสี่ยงท่ีได้ระบุไว้เพื่อจัดล ำดับควำมเสี่ยง และมีวิธีจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม 

6.1.5 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ  

6.1.6 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ พร้อม
ทั้งให้ค ำแนะน ำและให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 

6.1.7 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งของในประเทศและในระดับสำกล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (เช่น มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมกำรจะน ำผลประเมินระบบควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำตำมข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย 

6.1.9 เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ในบริษัท มีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และมี
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้มี
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงควำม
เสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำม
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำม
เห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สำมำรถประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยง 
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3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ก ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 

5. ก ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 

6. ประเมินควำมเสี่ยงในระดับองค์กร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว ้

7. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
เพียงพอ ที่จะควบคุมควำมเสี่ยง 

8. มีอ ำนำจในกำรเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำช้ีแจง หรือแต่งตั้งและก ำหนดบทบำทที่ให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทุกระดับมีหน้ำท่ีบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ 

9. รำยงำนผลเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัทและกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยุทธ์ที่ก ำหนดต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ 

10. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ประจ ำปี 

11. จัดวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร โดยเช่ือมโยงระบบสำรสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมกำรจะจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมกำรจะก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีหน้ำที่ดังน้ี 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้อง และเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำย
ไตรมำสและประจ ำปี 
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2. สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและ
เป็นสิ่งส ำคัญ พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญและจ ำเป็นเสน อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ และกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี 
รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในเรื่องดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วนท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

8. รำยงำนผลกำรฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปี
ละ 4 ครั้ง 

9. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 



นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
BOD-CG002/2565 

                                                                                                                                                          
 

30 
 

(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

10. จัดท ำรำยงำนร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

11. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 

12. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัท มำให้ควำมเห็นหรือให้
ค ำปรึกษำกรณีจ ำเป็น 

13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผล
กำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.2.3   คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เช่น เอื้ออ ำนวยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเรียกผู้ที่

เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล กำรได้หำรือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดมำ

ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏบิัติหนำ้ที่
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน พร้อมท้ังรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
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หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำย
จัดกำร คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกำสของบริษัท  

และกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร  

6.3.1   คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) กำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือ (Integrity) และควำมพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (Availability) รวมทั้งกำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง อำทิ ท่ี
ปรึกษำทำงกฎหมำย ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ปฏิบัติตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

6.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทำงและวิธีปฏิบัติเพื่อให้กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีสว่น
ร่วมในกำรตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีข้อก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำ
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำรที่มีส่วน
ได้เสียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมีส่วน
ร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันที่ชัดเจนและ
สื่อสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรช้ีเบำะแส 

6.5.1 คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนกำรจัดกำร ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ดูแลให้มีกำรจัดช่องทำงเพื่อกำรรับข้อร้องเรียนที่มีควำมสะดวกและมีมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง รวมทั้งเปิดเผยช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้ใน website หรือรำยงำนประจ ำปี 
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6.5.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีนโยบำยและแนวทำงที่ชัดเจนในกรณีที่มีกำรช้ีเบำะแส โดยจะก ำหนดให้มี
ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสผ่ำนทำง คือ (1) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ได้โดยตรงผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท และ/หรือ (2) ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง ผ่ำนทำงช่องทำงดังต่อไปนี้โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นควำมลับ 

 

 

 

 

 

ส ำหรับพนักงำนของบริษัท เนื่องด้วยบริษัท เช่ือว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยำกรที่มี
คุณค่ำในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนพิจำรณำเป็นไปด้วยควำมยุติธรรม และเสมอภำค บริษัทจึงได้เปิดช่องทำงให้
พนักงำนสำมำรถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งให้ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน และ/
หรือ พยำนผู้ให้ข้อมูลจำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำรโยกย้ำยหน้ำที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีกำร
ปฏิบัติไว้ในคู่มือพนักงำนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน และประกำศให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกันทำง E-mail ของ
พนักงำน และในระบบ Digidocs 

6.5.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมแก่ผู้แจ้งเบำะแสที่แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำ
สุจริต 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ
ต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ และมีจ ำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึงผู้บรหิำรสูงสดุสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน ผู้จัดท ำบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2 ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมกำรค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็น
รำยงำนทำงกำรเงิน จะพิจำรณำปัจจัยอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
            -  โทรศัพท์ : 02-363-9300 ต่อ 9300, 9201 และ 9302 

-  E-mail : cs@siamraj.com 

-  หรือทำงไปรษณียไ์ปยังฝำ่ยเลขำนุกำรบริษัท ตำมที่อยู่ของบริษัท 

mailto:cs@siamraj.com
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(2) ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่ำนกำรสื่อสำรในช่องทำงอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ท้ังนี้ เพื่อให้นัก
ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำส
ได้ดียิ่งข้ึน นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรใดเกี่ยวข้องกับกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำร
รำยนั้นจะดูแลให้กำรเปิดเผยในส่วนของตนมีควำมครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน กำรเปิดเผยในส่วนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

7.2.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำกเริ่มมีสัญญำณ
บ่งช้ีถึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

7.2.2 ในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำให้มั่นใจได้ว่ำ กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไมก่ระทบตอ่ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน หรือ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภำวะที่บริษัทประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มั่นใจ
ได้ว่ำ บริษัทมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ ภำยใต้กำรค ำนึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถช ำระหนี้หรือมีปัญหำทำงกำรเงินคณะกรรมกำรจะติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล 
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7.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บรษิัทก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมตอ่
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้ำหนี้ ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ โดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนสถำนะอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มั่นใจได้ว่ำ กำรพิจำรณำตัดสินใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินของ
บริษัทไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดจะต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 

7.4.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยข้อมูลกำรปฏบิัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัติำม
จรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็น ธรรม 
และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้รับกำร
ยอมรับในประเทศหรือในระดับสำกล ท้ังนี้ อำจเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ ำปี หรืออำจจัดท ำเป็นเล่มแยก
ต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส ำคัญและสะท้อนกำรปฏิบัติที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำง
คุณค่ำแก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีท ำหน้ำที่ใน
กำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ 

7.5.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยกำรสื่อสำร (Communication Policy) และนโยบำยกำรเปิดเผย
ข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำ
เทียมกัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งมีกำรสื่อสำรให้เข้ำใจ
ตรงกันท้ังองค์กรในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว 

7.5.2 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรก ำหนดผู้ที่รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลกับบุคคลภำยนอก โดยเป็นผู้ที่มีควำม
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ เข้ำใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ค่ำนิยมและสำมำรถสื่อสำรกับตลำด
ทุนได้เป็นอย่ำงดี  

7.5.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรก ำหนดทิศทำงและสนับสนุนงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น กำร
จัดให้มีหลักปฏิบัติในกำรให้ข้อมูล นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน รวมทั้งก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์
ให้ชัดเจน เพื่อให้กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.5.4 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับควำมคิดเห็นที่นักลงทุนและประชำชนทั่วไปมีต่อบริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงบริษัทกับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ท้ังนี้ฝ่ำยลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลำงของกำรสื่อสำรแบบสองด้ำน (Two-way communications)  

โดยด้ำนหนึ่งคือ กำรน ำข้อมูลบริษัท เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงข่ำวสำรด้ำนกำรด ำเนินงำน ผลประกอบกำร 
และเหตุกำรณ์ส ำคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบกำร ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลำส ำหรับ
กำรตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้ำนหนึ่งคือกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกลุ่มนักลงทุน น ำเสนอสู่คณะ
กรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้รับทรำบมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อบริษัท โดยรำยงำนเป็นรำยไตรมำส 

 ทั้งนี ้ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน มีกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้
เห็นกำรพัฒนำของงำน เช่น จ ำนวนครั้งกำรประชุมกับนักลงทุน จ ำนวนครั้งกิจกรรม Roadshow ที่เข้ำร่วม กำรจัดประชุม
นักวิเครำะห์ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลำในกำรอัพเดทข้อมูล
เว็บไซต์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี เพื่อน ำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำรแก่
กลุ่มนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องกำรสอบถำมข้อมูลใดๆ สำมำรถติดต่อ
มำยัง ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์  ที่หมำยเลขโทรศัพท์  :  0-2363-9300 ต่อ 8000 / 084 324 3083 E-mail Address : 
ir@siamraj.com 

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมกำรจะส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงอื่นด้วย เช่น Website ของ
บริษัท โดยกระท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งน ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท 

(1) วิสัยทัศน์และค่ำนิยมของบริษัท 

(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

(4) งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทั้งฉบับปัจจุบัน และของปี
ก่อนหน้ำ 

(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ท่ีสำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 

mailto:ir@siamraj.com
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(6) ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดท่ีบริษัทน ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรือ สื่อต่ำงๆ 

(7) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

(8) โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำและ special purpose 
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 

(13) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน นโยบำยรักษำควำม
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนโยบำยด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง  

(14) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรรวมถงึ
เรื่องที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบคุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

(15) จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ 

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงำนหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำร
บริษัท เช่น ช่ือบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้มั่นใจว่ำ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้เรื่องส ำคัญ ทั้งประเด็นที่ก ำหนดในกฎหมำยและประเด็นที่อำจมีผลกระทบ
ต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ผ่ำนกำรพิจำรณำ และ/หรือ กำรอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส ำคัญดังกล่ำวถูกบรรจเุปน็
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมกำรจะสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 
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(1) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือ
หลำยรำยรวมกัน ที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สำมำรถเสนอวำระ
กำรประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดย บริษัท จะน ำ
หลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำรได้ภำยในระยะเวลำที่บริษัท ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำบรรจุ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชุม ซึ่งหำกกรณีคณะกรรมกำรปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวำระคณะกรรมกำร
ต้องแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ 

(2) หลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

8.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมอบหมำยให้ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบริษัท (www.siamrajathanee.com) ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน 

8.1.5 คณะกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสง่
ค ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไว้บน website ของบริษัทดว้ย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดท ำเป็นภำษำอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับฉบับภำษำไทย  

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อควำมดังต่อไปนี้ 

(1) วัน เวลำ และสถำนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) วำระกำรประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพื่อทรำบหรือเพื่ออนุมัติ 
รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่ำงชัดเจน เช่น ในวำระที่เกี่ยวกับกรรมกำร ได้แยกเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำรและกำรอนุมัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นแต่ละวำระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระกำรประชุมที่เสนอซึ่ง
รวมถึง 

http://www.siamrajathanee.com/
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ก. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล –วำระอนุมัติจ่ำยเงินปันผล  อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำยพร้อม
ทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ำยเงินปันผลให้อธิบำยเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ 

ข. ระบุช่ือ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทจด –วำระแต่งตั้งกรรมกำร 
ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธ ีกำรสรรหำ ประเภท
ของกรรมกำรที่เสนอ และในกรณีที่เป็นกำรเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
อีกครั้งให้ระบุข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมปีท่ีผ่ำนมำ และวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษัท 

ค. นโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอ –วำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร บแทนของ
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ 

ง. ริษัทที่สังกัด ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นช่ือผู้สอบบัญชี บ –วำระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
อิสระของผู้สอบบัญชี ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่น 

(4) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

(5) ข้อมูลประกอบกำรประชุมอื่น ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับ
และแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสยีง ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บรษิัทเสนอเป็นผูร้ับมอบ
ฉันทะจำกผู้ถือหุ้น เอกสำรที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้ำประชุมเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และแผนที่ของสถำนที่จัด
ประชุม เป็นต้น  

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภำพ 
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมกำรจะก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีประชุม โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลำกำรประชุมที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย สถำนท่ีจัดประชุมที่สะดวกต่อกำรเดินทำง เป็น
ต้น 

8.2.2 คณะกรรมกำรจะดูแลไม่ให้มีกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมหรือสร้ำงภำระใหผู้้
ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ำเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัท
จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
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และระบุถึงเอกสำรหลักฐำนที่ต้องให้ในกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบหมำยให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือ
กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำร่วประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือ
เชิญประชุม ถึงรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะอย่ำงน้อย 1 ท่ำน นอกจำกน้ี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่ำง ๆ พร้อมทั้งรำยละเอียดและขั้นตอนต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระล่วงหน้ำก่อนวันประ ชุมได้ โดยไม่
จ ำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถำบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้เปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบรำยช่ือ ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกผู้ลงทุนสถำบนั 
หำกผู้ถือหุ้นร้องขอมำยังบริษัท 

8.2.3 คณะกรรมกำรจะส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียน  
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ โดยบริษัทเปิดผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนและแสดงผล 

โอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 2 ช่ัวโมง พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและ
นับคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใส นอกจำกน้ี ผู้ถือหุ้นยังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมได้ตลอดเวลำกำรประชุม เพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในวำระที่ยังไม่ได้พิจำรณำลงมติ 

8.2.4 ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ดูแลกำรประชุมให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่ำง
เหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้งค ำนึงถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญได้ กรรมกำรในฐำนะผู้เข้ำร่วมประชุมและในฐำนะผู้
ถือหุ้นไม่สนับสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมใน
ประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยซึ่งท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงและผู้ตรวจนับคะแนน จำกนั้นให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึง
จ ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง
และกำรนับคะแนนเสียง กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมล ำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวำระกำรประชุมกะทันหันในวันประชุม และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยแสดงควำมคิดเห็น 
ซักถำม ได้อย่ำงมีอิสระเท่ำเทียมกันและตอบค ำถำมอย่ำงตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลำอภิปรำยพอสมควร 
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8.2.8 ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมจะจัดให้มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำรเช่น ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

8.2.9 คณะกรรมกำรจะสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่
เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ในแต่ละวำระให้ที่ประชุมทรำบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม ส ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในวำระกำร
แต่งตั้งกรรมกำรและวำระที่ประชุมที่ต้องขอมติจำกผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัท ได้จัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรได้ทีละคนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวำระดังกล่ำว 

หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลบริษัท ซึ่งเปิดเผย
ต่อผู้ถือหุ้นและประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.siamrajathanee.com หรือ สำมำรถติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์ท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ 0-2363-9300 ต่อ 8000 / 084 324 3083 หรือ Email Address : ir@siamraj.com 

8.3.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวัน
เดียวกันกับวันประชุม หรืออย่ำงช้ำภำยใน 9.00 น. ของวันท ำกำรถัดไป 

8.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภำยในสิบสี่  (14) วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่   
www.siamrajathanee.com  

8.3.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุม ไม่เข้ำ
ร่วมกำรประชุม 

(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง) ของแต่ละวำระ 

(3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นำมสกุล ของผู้ถำมและผู้ตอบ 

 

 

 

mailto:ir@siamraj.com
http://www.siamrajathanee.com/
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เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงประกำศใช้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตั้งแตว่ันท่ี 21 
กุมภำพันธ์ 2565   

 

                                       บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

  ลงชื่อ............................................................................ 

         (นายเวทย์  นุชเจริญ) 

                                                                           ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


