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สTวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

 

วิสัยทัศนJ (SO VISION) 

 สยามราชธานี คือ ผูeใหeโซลูช่ันที่พลิกการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจใหeเป@นเรื่องงgาย (Siamrajathanee All 

Solutions One Outsource : Simplify Your Life) 

พันธกิจ (SO MISSION) 

1. เขeาใจป�ญหา นำความรูeมาพัฒนา สรeางนวัตกรรม ลดภาระและเกิดประโยชนRเพื่อใหeลูกคeาทำธุรกิจงgายขึ้น 

2. มุgงเนeนพัฒนาศักยภาพ สรeางความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่คุeมคgาทั้งตgอพนักงาน องคRกร และผูeถือหุeน 

3. สรeางวัฒนธรรมองคRกร ดำเนินการดeวยธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตgอสังคม 

4. รgวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรeางสรรคRความสำเร็จรgวมกัน 
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สTวนท่ี 2 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดeตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีวgาเป@นส่ิง

สำคัญที่จะชgวยสgงเสริมการดำเนินงานของบริษัทใหeมีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอยgางยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูgประโยชนR

สูงสุดตgอผูeมีสgวนเก่ียวขeองทุกฝ�าย ตั้งแตgพนักงาน ผูeลงทุน ผูeถือหุeน และผูeมีสgวนไดeเสียอ่ืน ๆ ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดe

เห็นควรใหeมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแตgโครงสรeาง บทบาท 

หนeาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูeบริหารอยgางโปรgงใส ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบไดeเพื่อเป@นแนวทางในการบริหารองคRกรทำใหeเกิดความเชื่อมั่นวgาการดำเนินงานใด ๆ  ของบริษัทเป@นไปดeวยความ

เป@นธรรม และคำนึงถึงประโยชนRสูงสุดของผูeถือหุeนและผูeมีสgวนไดeเสียทุกฝ�าย 

เพื่อใหeบริษัทมีความนgาเชื่อถือสำหรับผูeถือหุeนและผูeมีสgวนไดeเสียทุกฝ�าย และเพื่อประโยชนRในการสรeางคุณคgาใหe

กิจการอยgางยั่งยืน ตรงตามความมุgงหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผูeลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงไดeจัดทำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ซ่ึง

จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR เพื่อเป@นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดeใหeความสำคัญตgอการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังน้ี 

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรeางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูeบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  สgงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยgางมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏบิัติ 6  ดูแลใหeมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนgาเช่ือถือทางการเงินและการเปkดเผยขeอมูล  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสgวนรgวมและการส่ือสารกับผูeถือหุeน 
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะทำความเขeาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูeนำที่ตeองกำกับดูแลใหeองคRกร

มีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การกำหนดวัตถุประสงคRและเปdาหมาย 

(2) การกำหนดกลยุทธR นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื ่อใหeบรรลุ

วัตถุประสงคRและเปdาหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทใหeนำไปสูgผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อยgางนeอย 

ดังตgอไปน้ี 

(1) สามารถแขgงขันไดe และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอยgางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตgอผูeถือหุeน และผูeมีสgวนไดeเสีย  

(3) เป@นประโยชนRตgอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดeานลบตgอส่ิงแวดลeอม  

(4) สามารถปรับตัวไดeภายใตeป�จจัยการเปล่ียนแปลง  

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังตgอไปน้ีในการกำกับดแูลบริษัทใหeนำไปสูgผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบตgอสังคมและสิ่งแวดลeอมเป@นสำคัญ นอกเหนือจากผล

ประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป@นแบบอยgางในฐานะผูeนำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื ่อน

วัฒนธรรมองคRกรที่ยึดม่ันในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจัดใหeมีนโยบายสำหรับกรรมการ ผูeบริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง

หลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป@นลายลักษณRอักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป@นตeน 
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1.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีการสื่อสารเพื่อใหeกรรมการ ผูeบริหาร และพนักงานทุกคนเขeาใจ มี

กลไกเพียงพอที่เอื้อใหeมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขeางตeน ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป@น

ประจำ 

หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหeกรรมการทุกคนและผูeบริหารปฏิบัติหนeาที่ดeวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 

care) และซื่อสัตยRสุจริตตgอองคRกร (duty of loyalty) และดูแลใหeการดำเนินงานเป@นไปตามกฎหมาย ขeอบังคับ และมติที่

ประชุมผูeถือหุeน ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดeกำหนดไวeรวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เชgน การ

ลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบตgอบริษัทอยgางมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดeมา/จำหนgายไปซ่ึง

ทรัพยRสิน การจgายเงินป�นผล เป@นตeน 

หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะทำความเขeาใจขอบเขตหนeาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต

การมอบหมายหนeาที่และความรับผิดชอบใหeประธานเจeาหนeาที่บริหาร และฝ�ายจัดการอยgางชัดเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหe

ประธานเจeาหนeาที่บริหารและฝ�ายจัดการปฏิบัติหนeาที่ตามที่ไดeรับมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหนeาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชeอeางอิงในการปฏิบัติหนeาที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดใหeมีการทบทวนกฎบตัร

ดังกลgาวเป@นประจำอยgางนeอยป�ละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบgงบทบาทหนeาที่คณะกรรมการ ประธานเจeาหนeาที่บริหาร และ

ฝ�ายจัดการ อยgางสม่ำเสมอเพื่อใหeสอดคลeองกับทิศทางขององคRกร 

1.4.2 คณะกรรมการจะทำความเขeาใจขอบเขตหนeาที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทใหeแกg

ฝ�ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป@นลายลักษณRอักษร อยgางไรก็ดี การมอบหมายดังกลgาวมิไดeเป@นการปลดเปลื้องหนeาที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตeองติดตามดูแลฝ�ายจัดการใหeปฏิบัติหนeาที ่ตามที ่ไดeร ับมอบหมาย ทั้งน้ี 

ขอบเขตหนeาที่ของคณะกรรมการ ประธานเจeาหนeาที่บริหาร และฝ�ายจัดการอาจพิจารณาแบgงออกเป@น ดังน้ี 

เรื่องที่ควรดูแลใหeมีการดำเนินการ  

หมายถึง เรื ่องที ่คณะกรรมการเป@นผูeรับผิดชอบหลักใหeมีในการดำเนินการอยgางเหมาะสม ทั ้งน้ี 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหeฝ�ายจัดการเป@นผูeเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาไดe ซ่ึงไดeแกgเรื่องดังตgอไปน้ี 

ก. การกำหนดวัตถุประสงคR เปdาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรeางวัฒนธรรมองคRกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป@นตeนแบบ 
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ค. การดูแลโครงสรeาง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหeเหมาะสมตgอการบรรลุวัตถุประสงคR และ

เปdาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อยgางมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดคgาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจeาหนeาที่บริหาร 

จ. การกำหนดโครงสรeางคgาตอบแทนที ่เป@นเครื ่องจูงใจใหeบุคลากรปฏิบัติงานใหeสอดคลeองกับ 

วัตถุประสงคR เปdาหมายหลักขององคRกร 

เรื่องที่ดำเนินการรgวมกับฝ�ายจัดการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจeาหนeาที่บริหาร และฝ�ายจัดการจะพิจารณารgวมกันโดยฝ�าย

จัดการเสนอใหeคณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeนโยบายภาพรวมสอดคลeองกับวัตถุประสงคR และ

เปdาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายใหeฝ�ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหeฝ�ายจัดการ

รายงานใหeคณะกรรมการทราบเป@นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซ่ึงไดeแกg เรื่องดังตgอไปน้ี 

ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธR เปdาหมาย แผนงานประจำป�  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ�ายจัดการ  

ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เชgน นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

ฉ. การดูแลใหeการเปkดเผยขeอมูลทางการเงินและไมgใชgการเงินมีความนgาเช่ือถือ 

เรื่องที่คณะกรรมการไมgควรดำเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหeประธานเจeาหนeาที่บริหาร 

และฝ�ายจัดการเป@นผูeรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซ่ึงไดeแกgเรื่องดังตgอไปน้ี 

ก. การจัดการ (execution) ใหeเป@นไปตามกลยุทธR นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลeว  

ทั้งน้ี คณะกรรมการควรปลgอยใหeฝ�ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซ้ือจัดจeาง

การรับบุคลากรเขeาทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที ่กำหนดไวeและติดตามดูแลผล โดยไมg

แทรกแซงการตัดสินใจ เวeนแตgมีเหตุจำเป@น 
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ข. เรื่องที่ขeอกำหนดหeามไวe เชgน การอนุมัติรายการที่กรรมการมีสgวนไดeเสีย เป@นตeน 

ในการน้ี บริษัทไดeกำหนดใหeเรื่องดังตgอไปน้ีเป@นอำนาจหนeาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน

การพิจารณาและ/หรือ อนุมัต ิ

1. พิจารณาอนุมัติแตgงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมgมีลักษณะตeองหeามตามที่กำหนดใน พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวgาดeวยหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR รวมถึงประกาศขeอบังคับ และ/หรือระเบียบที่

เก่ียวขeองกับตำแหนgงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนgงกรรมการวgางลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

2. พิจารณาแตgงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการชุดยgอย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตeองหeาม 

ตามกฎหมายวgาดeวยหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR รวมถึงประกาศขeอบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวขeองของตลาด

หลักทรัพยRฯ หรือเสนอตgอที่ประชุมผูeถือหุeน เพื่อพิจารณาแตgงตั้งเป@นกรรมการอิสระและกรรมการชุดยgอยของบริษัทตgอไป 

3. พิจารณากำหนดและแกeไขเปล่ียนแปลงกรรมการ ซ่ึงมีอำนาจผูกพันบริษัท ไดe 

4. แตgงตั้งบุคคลอ่ืนใดใหeดำเนินกิจการของบริษัท ภายใตeการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อใหeบุคคลดังกลgาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกeไขอำนาจน้ันๆ ไดe 

5. พิจารณาอนุมัติการทำรายการไดeมาหรือจำหนgายไปซึ่งสินทรัพยRของบริษัท เวeนแตgในกรณีที่รายการ

ดังกลgาวจะตeองไดeรับอนุมัติจากที่ประชุมผูeถือหุeน ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกลgาวใหeเป@นไปตามประกาศ ขeอบังคับ และ/

หรือ ระเบียบที่เก่ียวขeองของตลาดหลักทรัพยRฯ 

6. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เวeนแตgในกรณีที่รายการดังกลgาวจะตeองไดeรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูeถือหุeน ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกลgาวใหeเป@นไปตามที่ประกาศ ขeอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขeองกับตลาด

หลักทรัพยRฯ 

7. พิจารณาอนุมัติการจgายเงินป�นผลระหวgางกันใหeแกgผูeถือหุeน เม่ือเห็นไดeวgาบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำ

เชgนน้ัน และรายงานการจgายเงินป�นผลดังกลgาวใหeที่ประชุมผูeถือหุeนทราบในการประชุมผูeถือหุeนคราวตgอไป 

8. พิจารณาแตgงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขeาดำรงตำแหนgงประธานเจeาหนeาที่บริหาร กรณีที่ตำแหนgง

ประธานเจeาหนeาที่บริหาร วgางลง 

9. มีหนeาที่กำหนดวิสัยทัศนR นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธRธุรกิจ งบประมาณ

ประจำป� และกำกับควบคุมดูแลใหeฝ�ายบริหารดำเนินการใหeเป@นไปตามนโยบายที่กำหนดไวeอยgางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคgาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหeแกgผูeถือหุeนและการเติบโตอยgางยั่งยืน 
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10. รับผิดชอบตgอผูeถือหุeนโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนRของผูeถือหุeน มีการเปkดเผยขeอมูลที่

เป@นสาระสำคัญตgอผูeลงทุนอยgางถูกตeองครบถeวน มีมาตรฐาน และโปรgงใส 

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการชุดยgอย และผูeบริหารระดับสูง เป@นประจำทุก

ป� 

12. กำกับดูแลใหeฝ�ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยgางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

13. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เชgน นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญg อำนาจการ

บริหาร การไดeมาหรือจำหนgายไปซ่ึงทรัพยRสิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายกำหนด 

14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการตgาง ๆ  ที่เกี่ยวขeองกับงานของ

บริษัท ใหeคณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และเป@นไปตามขeอกฎหมายที่เกี่ยวขeองโดยจัดทำเป@นคูgมืออำนาจ ดำเนินการ

และใหeมีการทบทวนอยgางนeอยป�ละ 1 ครั้ง 

15. จัดใหeมีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบป�บัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง

งบ การเงินดังกลgาว เพื่อนำเสนอตgอที่ประชุมผูeถือหุeนในการประชุมสามัญประจำป�เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

16. ใหeความเห็นชอบในการเสนอแตgงตั้งผูeสอบบัญชี และพิจารณาคgาสอบบัญชีประจำป� เพื่อนำเสนอตgอผูeถือ

หุeนในการพิจารณาอนุมัติแตgงตั้ง 

17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายการทางการเงิน โดยแสดงควบคูgกับรายงาน

ของผูeสอบบัญชีไวeในรายงานประจำป� และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ๆ ตามนโยบายขeอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย 

18. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยgอยตgาง ๆ ใหeเป@นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไวe 

19. คณะกรรมการตeองประเมินผลการปฏิบัติดeวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติโดยรวม 

20. ดำเนินการใหeบริษัท และบริษัทยgอยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใชe รวมทั้งจัดใหeมี

ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

21. จัดใหeมีนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป@นลายลักษณRอักษร และการปรับใชe 

นโยบายดังกลgาวอยgางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหeเช่ือม่ันไดeวgาบริษัท มีความรับผิดชอบตgอผูeมีสgวนเก่ียวขeองทุกกลุgมดeวยความเป@น

ธรรม  และสนับสนุนใหeมีการส่ือสารไปสูgทุกคนในบริษัทใหeไดeทราบและยึดถืออยgางจริงจัง 
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22. กรรมการที่เป@นอิสระควรใชeดุลยพินิจอยgางเป@นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธR การบริหารงาน การใชe

ทรัพยากร การแตgงตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพรeอมที่จะคัดคeานการกระทำของฝ�าย

จัดการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยeงในเรื่องที่มีผลกระทบตgอความเทgาเทียมกัน ของผูeถือหุeนทุกราย 

23. จัดใหeมีการเปkดเผยขeอมูลตgอผูeถือหุeนและผูeมีสgวนไดeเสียทุกกลุgมอยgางถูกตeอง ครบถeวน โปรgงใส เชื่อถือไดe

ทันเวลา และเทgาเทียมกัน 

24. จัดใหeมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินติดตาม และ

บริหารความเส่ียงที่สำคัญไดe 

25. จัดใหeมีเลขานุการบริษัทเพื่อชgวยดูแลกิจกรรมตgาง ๆ ของคณะกรรมการและชgวยใหeคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและขeอกำหนดที่เก่ียวขeอง 

26. จัดใหeมีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูeบริหาร และ พนักงาน เพื่อเป@นมาตรฐานแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

27. จัดใหeมีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหนgงผูeบริหารระดับสูงของบริษัท 

28. จัดใหeมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญตgาง ๆ  ใหeเป@นป�จจุบันและเหมาะสมกับสภาพ

ธุรกิจอยgางสม่ำเสมอ 

29. จัดใหeมีการทบทวนและแกeไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (แลeวแตgกรณี) เป@นประจำทุกป� 

30. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจดeวยการวgาจeางที่ปรึกษาภายนอกดeวย

คgาใชeจgายของบริษัท 

31.  ปฏิบัติหนeาที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผูeถือหุeนมอบหมาย 

32. กรรมการอิสระอาจไดeรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหeตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญg บริษัทยgอย บริษัทรgวม บริษัทยgอยลำดับเดียวกัน ผูeถือหุeนรายใหญg หรือผูeมีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององคRคณะ (Collective Decision) ไดe 

33. การพัฒนากรรมการและผูeบริหาร การอบรมสำหรับกรรมการและผู eบริหาร  คณะกรรมการบริษัทมี

นโยบายในการสgงเสริมและอำนวยความสะดวกใหeมีการฝ�กอบรมและการใหeความรูeแกgกรรมการและผูeบริหารของบริษัท เพื่อใหe

มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอยgางตgอเน่ือง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกทgาน

ตeองไดeรับการฝ�กอบรม เพื่อใหeเขeาใจการปฏิบัติหนeาที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผูeบริหารระดับสงูใหe

ความสำคัญในการเขeารgวมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรตgางๆ หรือพัฒนาความรูeความสามารถ โดยกรรมการบริษัทสgวนใหญg

ไดeผgานการอบรมหลักสูตรกับสมาคมสgงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลeว ไดeแกg หลักสูตร Director Certification 
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Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั้งนี้ บริษัท

ยังไดeมีการสgงกรรมการและผูeบริหารเขeารgวมอบรมหลักสูตรตgางๆ ตามที่ IOD และสถาบันอ่ืนๆ จัดขึ้นอยgางตgอเน่ือง 

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงคJและเปtาหมายหลักของบริษัทท่ีเปuนไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลใหeวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักของบริษัท (objectives) เป@นไปเพื่อความ

ยั่งยืน โดยเป@นวัตถุประสงคRและเปdาหมายที่สอดคลeองกับการสรeางคุณคgาใหeทั้งบริษัท ลูกคeา ผูeมีสgวนไดeเสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหนeาที่รับผิดชอบดูแลใหeบริษัท มีวัตถุประสงคRหรือเปdาหมายหลัก (objectives) ที่

ชัดเจน เหมาะสม สามารถใชeเป@นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร ใหeทุกคนในองคRกร

ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป@นวิสัยทัศนR และคgานิยมรgวมขององคRกร (vision and values) หรือวัตถุประสงคR

และหลักการ (principles and purposes) หรืออ่ืน ๆ  

ในทำนองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงคRหรือเปdาหมายหลัก คณะกรรมการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ที่สามารถสรeางคุณคgาใหeทั้งแกgบริษัท ผูeมีสgวนไดeเสีย และสังคมโดยรวมควบคูgกันไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลeอมและการเปล่ียนแปลงป�จจัยตgางๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใชeอยgางเหมาะสม 

(2) ความตeองการของลูกคeาและผูeมีสgวนไดeเสีย 

(3) ความพรeอม ความชำนาญ ความสามารถในการแขgงขันของบริษัท 

(4) วัตถุประสงคRในการจัดตั้งบริษัท 

(5) กลุgมลูกคeาหลักของบริษัท 

(6) ความสามารถในการทำกำไร หรือแขgงขันดeวยการสรeางคุณคgาใหeบริษัท และลูกคeา (value 

proposition) 

(7) ความสามารถในการดำรงอยูgของบริษัท ในระยะยาว ภายใตeป�จจัยทั้งโอกาสและความเส่ียงที่มี

ผลกระทบตgอบริษัท และผูeมีสgวนไดeเสียไดe 

2.1.3 คณะกรรมการจะสgงเสริมคgานิยมขององคRกรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชgน ความรับผิดชอบในผล

การกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปรgงใส (transparency) ความเอาใจใสg 

(dueconsideration of social and environmental responsibilities) เป@นตeน  



                                                                   

นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

BOD-CG001/2564 

หนeา 10 / 42 

 

2.1.4 คณะกรรมการจะสgงเสริมการสื่อสาร และเสริมสรeางใหeวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักขององคRกร

สะทeอนอยูgในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป@นวัฒนธรรมองคRกร 

หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหe วัตถุประสงคRและเปdาหมาย ตลอดจนกลยุทธRในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ 

ประจำป�ของบริษัทสอดคลeองกับการบรรลุวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใชeอยgาง

เหมาะสม และปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeการจัดทำกลยุทธRและแผนงานประจำป�ที่สอดคลeองกับวัตถุประสงคRและ

เปdาหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงป�จจัยแวดลeอมของบริษัท ณ ขณะน้ัน ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับไดeและ

สนับสนุนใหeมีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงคR เปdาหมาย และกลยุทธRสำหรับระยะปานกลาง 3-5 ป�ดeวย เพื่อใหeม่ันใจวgากล

ยุทธRและแผนงานประจำป�ไดeคำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณRไดeตามสมควร 

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธRและแผนงานประจำป� คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการวิเคราะหRสภาพแวดลeอม 

ป�จจัยและความเส่ียงตgาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตgอผูeมีสgวนไดeเสียที่เก่ียวขeองตลอดสาย value chain รวมทั้งป�จจัยตgาง ๆ ที่อาจ

มีผลตgอการบรรลุเปdาหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำใหeเขeาใจความตeองการของผูeมีสgวนไดeเสียอยgางแทeจริง 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ชgองทางการมีสgวนรgวมหรือชgองทางการส่ือสารระหวgางผูeมีสgวนไดeเสีย

กับบริษัท ไวeชัดเจน เพื่อใหeบริษัท สามารถเขeาถึงและไดeรับขeอมูลประเด็นหรือความตeองการของผูeมีสgวนไดeเสียแตgละกลุgมไดe

อยgางถูกตeองใกลeเคียงมากที่สุด 

(2) ระบุผูeมีสgวนไดeเสียที่เก่ียวขeองของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป@นตัวบุคคล กลุgมบุคคล 

หนgวยงานองคRกร เชgน พนักงาน ผูeลงทุน ลูกคeา คูgคeา ชุมชน หนgวยงานราชการ หนgวยงานกำกับดูแล เป@นตeน 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูeมีสgวนไดeเสีย เพื่อนำไปวิเคราะหRและจัดระดับประเด็น

ดังกลgาวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตgอทั้งบริษัท และผูeมีสgวนไดeเสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป@นการ

สรeางคุณคgารgวมกับผูeมีสgวนไดeเสียมาดำเนินการใหeเกิดผล 

2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธRคณะกรรมการควรกำกับดูแลใหeมีการสgงเสริมการสรeางนวัตกรรมและนำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชeในการสรeางความสามารถในการแขgงขันและตอบสนองความตeองการของผูeมีสgวนไดeเสียโดยยังคง

อยูgบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตgอสังคมและส่ิงแวดลeอม 

2.2.4 คณะกรรมการจะกำหนดเปdาหมายใหeเหมาะสมกับสภาพแวดลeอมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท 

โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเปdาหมายทั้งที่เป@นตัวเงินและไมgใชgตัวเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะตระหนักถึงความ

เส่ียงของการตั้งเปdาหมายที่อาจนำไปสูgการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 
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2.2.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีการถgายทอดวัตถุประสงคRและเปdาหมายผgานกลยุทธRและแผนงานใหeทั่ว

ทั้งองคRกร 

2.2.6 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและ

ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธRและแผนงานประจำป� โดยจัดใหeมีผูeทำหนeาที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสรLางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหนeาที ่ร ับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสรeางคณะกรรมการ ทั ้งในเรื ่องขนาด

องคRประกอบ สัดสgวนกรรมการที่เป@นอิสระที่เหมาะสมและจำเป@นตgอการนำพาองคRกรสูgวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักที่

กำหนดไวe 

3.1.1 คณะกรรมการมีหนeาที่ดูแลใหeคณะกรรมการประกอบดeวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดeาน

ทักษะ ประสบการณR ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดeาน เพื่อใหeมั่นใจวgา จะไดeคณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม สามารถ เขeาใจและตอบสนองความตeองการของผูeมีสgวนไดeเสียไดe รวมทั้งตeองมีกรรมการที่ไมgไดeเป@นผูeบริหารอยgาง

นeอย 1 คนที่มีประสบการณRในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยูg 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนeาที่ไดeอยgางมีประสิทธิภาพ

โดยตeองมีจำนวนกรรมการไมgนeอยกวgา 5 คน และไมgเกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดสgวนระหวgางกรรมการที่เป@นผูeบริหารและกรรมการที่ไมgเป@นผูeบริหารที่สะทeอน

อำนาจที่ถgวงดุลกันอยgางเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการสgวนใหญgเป@นกรรมการที่ไมgเป@นผูeบริหารที่สามารถใหeความเห็นเก่ียวกับการทำงานของ

ฝ�ายจัดการไดeอยgางอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑRของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR และตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย 

รวมทั ้งด ูแล ให eกรรมการอิสระสามารถทำงานรgวมกับคณะกรรมการทั ้งหมดไดeอยgางมี

ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดeอยgางอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดำเนินการเปkดเผยนโยบายในการกำหนดองคRประกอบของคณะกรรมการที่มีความ

หลากหลาย และขeอมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณR สัดสgวนการถือหุeน จำนวนป�ที่ดำรงตำแหนgง

กรรมการ และการดำรงตำแหนgงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจำป�และบน website ของบริษัท 

 
โครงสรeางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดeวย กรรมการที่เป@นผูeบริหาร กรรมการที่ไมgเป@นผูeบริหาร และ

กรรมการอิสระ จำนวนไมgนeอยกวgา 5 ทgาน แตgไมgเกิน 12 ทgาน และมีกรรมการที่มีความเป@นอิสระอยgางแทeจริงจากฝ�ายบริหาร

และปราศจากความสัมพันธRทางธุรกิจหรือความสัมพันธRอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตgอการใชeดุลยพินิจอยgางเป@นอิสระ ไมgนeอยกวgา 1 

ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและตeองไมgต่ำกวgา 3 คน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตgอการ
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ดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลใหeการดำเนินงานของฝ�ายบริหาร เป@นไปอยgางมีประสิทธิภาพ ถูกตeอง และโปรgงใส และ

เพื่อใหeการบริหารและดำเนินกิจการเป@นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไดeจัดตั้งคณะกรรมการชุด

ยgอย ไดeแกg  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ (4) 

คณะกรรมการยุทธศาสตรR ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดeวยกรรมการอิสระทั้งหมดและมีจำนวนไมgนeอยกวgา 3 ทgาน 

โดยมีกรรมการตรวจสอบอยgางนeอย 1 ทgาน ที่มีความรูeและประสบการณRทางการเงินเพื่อทำหนeาที่ในการสอบทานความ

นgาเช่ือถือของงบการเงิน 

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป@นประธานกรรมการ และดูแลใหeมั่นใจวgา องคRประกอบและการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตgอการใชeดุลพินิจในการตัดสินใจอยgางมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป@นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจeาหนeาที่บริหารมีหนeาที่ความรับผิดชอบตgางกัน คณะกรรมการจะ

กำหนดอำนาจหนeาที่ของประธานกรรมการและประธานเจeาหนeาที่บริหารใหeชัดเจน และเพื่อไมgใหeคนใดคนหน่ึงมีอำนาจโดยไมg

จำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหนgงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหนgงประธานเจeาหนeาที่บริหาร  

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป@นผูeนำของคณะกรรมการ โดยหนeาที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุม

เรื่องดังตgอไปน้ี 

(1) การกำกับ ติดตาม และดูแลใหeมั่นใจไดeวgา การปฏิบัติหนeาที่ของคณะกรรมการเป@นไปอยgางมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักขององคRกร 

(2) การดูแลใหeมั ่นใจวgา กรรมการทุกคนมีสgวนรgวมในการสgงเสริมใหeเกิดวัฒนธรรมองคRกรที่มี

จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรgวมกับประธานเจeาหนeาที่บริหาร และมี

มาตรการที่ดูแลใหeเรื่องสำคัญไดeถูกบรรจุเป@นวาระการประชุม เป@นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป@นประธาน

การประชุมผูeถือหุeน 

(4) การจัดสรรเวลาไวeอยgางเพียงพอที่ฝ�ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสำคัญกันอยgางรอบคอบโดยทั่วกัน การสgงเสริมใหeกรรมการมีการใชeดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหeความเห็นไดeอยgางอิสระ 

(5) การเสริมสรeางความสัมพันธRอันดีระหวgางกรรมการที่เป@นผูeบริหารและกรรมการที่ไมgเป@นผูeบริหาร 

และระหวgางคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ 
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(6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยgอยอ่ืนๆ ใหeบรรลุ

ตามวัตถุประสงคRที่กำหนดไวe 

(7) เป@นผูeลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียและคะแนน

เสียงทั้งสองฝ�ายเทgากัน 

3.2.4  ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจeาหนeาที่บริหารไมgไดeแยกจากกันอยgางชัดเจน เชgน ประธาน 

กรรมการและประธานเจeาหนeาที่บริหารเป@นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมgเป@นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ

ประธานเจeาหนeาที่บริหารเป@นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป@นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะทำงาน หรือไดeรับมอบหมายใหeมีหนeาที่ความรับผิดชอบดeานการบริหารคณะกรรมการสgงเสริมใหeเกิดการถgวงดุลอำนาจ

ระหวgางคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ โดยพิจารณา 

(1) องคRประกอบคณะกรรมการประกอบดeวยกรรมการอิสระมากกวgาก่ึงหน่ึง (1/2) หรือ 

(2) แตgงตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงรgวมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายใหeกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหนgงตgอเน่ืองไมgเกินเกeา (9) ป�นับจาก

วันที่ไดeรับการแตgงตั้งใหeดำรงตำแหนgงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแตgงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหeดำรงตำแหนgงตgอไป 

คณะกรรมการจะพิจารณาอยgางสมเหตุสมผลถึงความจำเป@นดังกลgาว  

3.2.6 เพื่อใหeเรื่องสำคัญไดeรับการพิจารณาในรายละเอียดอยgางรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแตgงตั้ง

คณะกรรมการชุดยgอย เพื ่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื ่อง กลั ่นกรองขeอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากgอนเสนอใหe

คณะกรรมการเห็นชอบตgอไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการเปkดเผยบทบาทและหนeาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ยgอย จำนวนครั ้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตgละทgานเขeารgวมประชุมในป�ที ่ผgานมาและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยgอยทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกสgวนใหญgและประธานควรเป@นกรรมการอิสระ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหeมีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑRและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อใหe

ไดeกรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำใหeคณะกรรมการมีองคRประกอบความรูeความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติ

ของบุคคลดังกลgาว และเสนอความเห็นตgอคณะกรรมการกgอนจะนำเสนอที่ประชุมผูeถือหุeนใหeเป@นผูeแตgงตั้งกรรมการ นอกจากน้ี 

บริษัทจะแจeงใหeผูeถือหุeนทราบถึงขeอมูลอยgางเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ไดeรับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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3.3.3 คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑRและวิธีการสรรหากรรมการกgอนที่จะมีการสรรหากรรมการ

ที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม   คณะกรรมการสรรหาจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติ

หนeาที่ของกรรมการรายดังกลgาวประกอบดeวย 

3.3.4 ในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทไดeแตgงตั ้งบุคคลใดใหeเป@นที ่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาใน

กระบวนการสรรหาและกำหนดคgาตอบแทนใหeมีการเปkดเผยขeอมูลของที่ปรึกษานั้นไวeในรายงานประจำป� รวมทั้งความเป@น

อิสระ หรือไมgมีความขัดแยeงทางผลประโยชนR 

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอคgาตอบแทนคณะกรรมการใหeผูeถือหุeนอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหeโครงสรeางและ

อัตราคgาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหeคณะกรรมการนำพาองคRกรใหeดำเนินงานตามเปdาหมายทั้ง

ระยะส้ันและระยะยาว  

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคgาตอบแทนซึ่งสมาชิกสgวนใหญgและประธานควรเป@น

กรรมการอิสระ เพื่อทำหนeาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑRในการกำหนดคgาตอบแทน  

3.4.2 คgาตอบแทนของกรรมการจะตeองสอดคลeองกับกลยุทธRและเปdาหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณR 

ภาระหนeาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนRที่คาดวgาจะ

ไดeรับจากกรรมการแตgละคน ทั้งน้ี อยูgในลักษณะที่เปรียบเทียบไดeกับระดับที่ปฏิบัติอยูgในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผูeถือหุeนตeองเป@นผูeอนุมัติโครงสรeางและอัตราคgาตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป@นตัวเงินและไมgใชgตัว

เงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคgาตอบแทนแตgละรูปแบบใหeมีความเหมาะสม ทั้งคgาตอบแทนในอัตราคงที่ (เชgน 

คgาตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคgาตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เชgน โบนัส บำเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลคgาที่

บริษัทสรeางใหeกับผูeถือหุeน แตgไมgอยูgในระดับที่สูงเกินไปจนทำใหeเกิดการมุgงเนeนแตgผลประกอบการระยะส้ัน 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปkดเผยนโยบายและหลักเกณฑRการกำหนดคgาตอบแทนกรรมการที ่สะทeอนถึง

ภาระหนeาที่และความรับผิดชอบของแตgละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคgาตอบแทนดeวย ทั้งน้ี จำนวนเงินคgาตอบแทนที่

เปkดเผย ใหeรวมถึงคgาตอบแทนที่กรรมการแตgละทgานไดeรับจากการเป@นกรรมการของบริษัทยgอยดeวย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการไดeแตgงตั้งบุคคลใดใหeเป@นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาคgาตอบแทน 

ควรมีการเปkดเผยขeอมูลของที่ปรึกษาน้ันไวeในรายงานประจำป� รวมทั้งความเป@นอิสระ หรือไมgมีความขัดแยeงทางผลประโยชนR 

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหนeาที่กำกับดูแลใหeกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนeาที่และจัดสรรเวลาอยgาง

เพียงพอ 
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3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeม่ันใจวgา มีกลไกสนับสนุนใหeกรรมการเขeาใจบทบาทหนeาที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑRในการดำรงตำแหนgงในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหนgงหลายบริษัท และเพื่อใหeมั่นใจวgากรรมการสามารถทุgมเทเวลาในการ

ปฏิบัติหนeาที่ในบริษัทไดeมีอยgางเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตgละคนจะไปดำรงตำแหนgงใหe

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แตgรวมแลeวไมgควรเกินหeา (5) บริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติหนeาที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหนgงมีมากเกินไป และควรใหe

มีการเปkดเผยหลักเกณฑRดังกลgาว 

3.5.3  คณะกรรมการจะจัดใหeมีระบบการรายงานการดำรงตำแหนgงอื่นของกรรมการ และเปkดเผยใหeเป@นที่

รับทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหนgงกรรมการหรือผูeบริหาร หรือมีสgวนไดeเสียไมgวgาโดยตรงหรือโดยอeอมใน

กิจการอ่ืนที่มีความขัดแยeง หรือสามารถใชeโอกาสหรือขeอมูลของบริษัท เพื่อประโยชนRของตน คณะกรรมการตeองดูแลใหeม่ันใจ

วgา บริษัทมีมาตรการปdองกันอยgางเพียงพอและมีการแจeงใหeผูeถือหุeนรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ใหeกรรมการแตgละคนเขeารgวมประชุมไมgนeอยกวgารeอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมดที่ไดeจัดใหeมีขึ้นในรอบป� เวeนแตgในกรณีที่มีเหตุจำเป@น 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหนeาที่กำกับดูแลใหeมีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบรษัิท

ยgอย (ถeามี) และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอยgางมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตgละแหgง รวมทั้งบริษัทยgอยและ

กิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเขeาใจถูกตeองตรงกันดeวย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยgอย (ถeามี) ซ่ึงรวมถึง 

(1) ระดับการแตgงตั้งบุคคลไปเป@นกรรมการ ผูeบริหาร หรือผูeมีอำนาจควบคุมในบริษัทยgอย โดยใหe

คณะกรรมการเป@นผูeแตgงตั้งเวeนแตgบริษัทดังกลgาวเป@นบริษัทขนาดเล็กที่เป@น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจ

มอบหมายใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารเป@นผูeพิจารณาแตgงตั้งก็ไดe  

(2) กำหนดขอบเขตหนeาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป@นตัวแทนของบริษัท ตามขeอ (1) และ

ใหeตัวแทนของบริษัทดูแลใหeการปฏิบัติเป@นไปตามนโยบายของบริษัทยgอย และในกรณีที ่บริษัทยgอยมีผูeร gวมลงทุนอ่ืน 

คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายใหeตัวแทนทำหนeาที่อยgางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนRของบริษัทยgอย และใหeสอดคลeองกับนโยบาย

ของบริษัทแมg 
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยgอยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการตgางๆ 

เป@นไปอยgางถูกตeองตามกฎหมาย และหลักเกณฑRที่เก่ียวขeอง 

(4) การเปkดเผยขeอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การ

ไดeมาหรือจำหนgายไปซ่ึงทรัพยRสิน การทำรายการอ่ืนที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยgอย เป@นตeน 

3.6.2 หากเป@นการเขeารgวมลงทุนในกิจการอื่นอยgางมีนัยสำคัญ เชgน มีสัดสgวนการถือหุeนที่มีสิทธิออกเสียง

ตั้งแตgรeอยละ 20 แตgไมgเกินรeอยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจตeองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญตgอบริษัทในกรณีที่จำเป@น

คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการจัดทำสัญญาระหวgางผูeถือหุeน (Shareholders’ Agreement) หรือขeอตกลงอ่ืนเพื่อใหeเกิดความ

ชัดเจนเก่ียวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีสgวนรgวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อ

สามารถใชeเป@นขeอมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทไดeมีตามมาตรฐานและกำหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7    

คณะกรรมการจะจัดใหeมีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของ

กรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ป�ญหาและอุปสรรคในแตgละป� เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใชeในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในดeานตgาง ๆ ไดe  

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยgอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยgางนeอยป�ละหนึ่ง (1) ครั้ง 

เพื่อใหeคณะกรรมการรgวมกันพิจารณาผลงานและป�ญหา เพื่อการปรับปรุงแกeไขตgอไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใชe

เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอยgางมีหลักเกณฑR 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอยgางนeอยตeองเป@นวิธี

ประเมินดeวยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชeวิธีประเมินแบบไขวe (cross evaluation) รgวมดeวย

ก็ไดe รวมทั้งเปkดเผยหลักเกณฑR ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวeในรายงานประจำป� 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหeมีที่ปรึกษาภายนอกมาชgวยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยgางนeอยทุก ๆ สาม (3) ป� และเปkดเผยการดำเนินการดังกลgาวไวe

ในรายงานประจำป� 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใชeประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคRประกอบ

คณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeคณะกรรมการและกรรมการแตgละคนมีความรูeความเขeาใจเก่ียวกับบทบาทหนeาที่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขeองกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหeกรรมการทุกคนไดeรับการ

เสริมสรeางทักษะและความรูeสำหรับการปฏิบัติหนeาที่กรรมการอยgางสม่ำเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeมั่นใจวgา บุคคลที่ไดeรับแตgงตั้งเป@นกรรมการใหมg จะไดeรับการแนะนำและมี

ขeอมูลที่เป@นประโยชนRตgอการปฏิบัติหนeาที่ ซึ่งรวมถึงความเขeาใจในวัตถุประสงคR เปdาหมายหลัก วิสัยทัศนR พันธกิจ คgานิยม

องคRกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeกรรมการไดeรับการอบรมและพัฒนาความรูeที่จำเป@นอยgางตgอเน่ือง 

3.8.3 คณะกรรมการจะทำความเขeาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑR มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลeอม

ที่เก่ียวขeองกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดeรับทราบขeอมูลที่เป@นป�จจุบันอยgางสม่ำเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปkดเผยขeอมูลการฝ�กอบรมและพัฒนาความรูeอยgางตgอเนื่องของคณะกรรมการใน

รายงานประจำป�  

หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหeมั่นใจวgาการดำเนินงานของคณะกรรมการเป@นไปดeวยความเรียบรeอยสามารถเขeาถึง

ขeอมูลที่จำเป@น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูeและประสบการณRที่จำเป@นและเหมาะสมตgอการสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดใหeมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป@นการลgวงหนeา

เพื่อใหeกรรมการสามารถจัดเวลาและเขeารgวมประชุมไดe 

3.9.2 กำหนดใหeคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมป�ละไมgนeอยกวgา 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี

การประชุมอยgางนeอย 4 ครั้งตgอป� เพื่อรับทราบและรgวมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดวันประชุมไวe

ลgวงหนeาตลอดทั้งป�และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป@นและเรื่องที่มีความสำคัญเรgงดgวน 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีกลไกใหeกรรมการแตgละคน รวมทั้งฝ�ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป@น

ประโยชนRตgอบริษัทเขeาสูgวาระการประชุม 

3.9.4 เลขานุการบริษัททำหนeาที ่จัดสgงหนังสือเชิญประชุมพรeอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหeกรรมการลgวงหนeาไมgนeอยกวgา 7 วัน เพื่อใหeกรรมการมีเวลาศึกษาลgวงหนeากgอนเขeาประชุม 
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3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหeประธานเจeาหนeาที ่บริหารเชิญผู eบริหารระดับสูงเขeารgวมประชุม

คณะกรรมการเพื่อใหeสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวขeองกับป�ญหาโดยตรง และเพื่อใหeมีโอกาสรูeจักผูeบรหิาร

ระดับสูงสำหรับใชeประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหนgง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขeาถึงสารสนเทศที่จำเป@นเพิ่มเติมไดeจากประธานเจeาหนeาที่บริหาร เลขานุการบริษัท 

หรือผูeบริหารอ่ืนที่ไดeรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป@น คณะกรรมการอาจจัดใหeมีความเห็น

อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูeประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป@นคgาใชeจgายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดเป@นนโยบายใหeกรรมการที่ไมgเป@นผูeบริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหวgางกันเองตามความจำเป@นเพื่ออภิปรายป�ญหาตgางๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูgในความสนใจ โดยไมgมีฝ�ายจัดการรgวมดeวย 

โดยแจeงใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดeวย  

3.9.8 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการชุดยgอย (แลeวแตgกรณี) จะทำหนeาที่เป@นประธานที่

ประชุม มีหนeาที่ดูแล จัดสรรเวลาแตgละวาระใหeอยgางเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอยgางเป@นอิสระใน

ประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชนRของผูeถือหุeนและผูeมีสgวนเก่ียวขeองอยgางเป@นธรรม 

3.9.9 ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดยgอย (แลeวแตgกรณี) ผูeที่มีสgวนไดeสgวนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่อง

ที่พิจารณาตeองออกจากที่ประชุมระหวgางการพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ 

3.9.10 การลงมติใหeใชeเสียงขeางมาก และหากมีกรรมการคัดคeานมติดังกลgาวใหeบันทึกคำคัดคeานไวeในรายงาน

การประชุม 

3.9.11 คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณRของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ

หนeาที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะตeองปฏิบัติหนeาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยRและ

ตลาดหลักทรัพยR พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใชeในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดeวยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซ่ือสัตยRสุจริต รวมทั้งตeองปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคR ขeอบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการตลอดจนมติที ่ประชุมผู eถ ือหุ eน รวมถึงการใหeคำแนะนำเกี ่ยวกับดeานกฎหมายและกฎเกณฑRต gาง ๆ ที่

คณะกรรมการจะตeองทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญตgาง ๆ และกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหeมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการจะเปkดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณRของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำป� และบน website ของบริษัท 

3.9.12 เลขานุการบริษัทจะฝ�กอบรมและพัฒนาความรูeอยgางตgอเนื่องที่จะเป@นประโยชนRตgอการปฏิบัติหนeาที่

และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเขeารับการอบรมหลักสูตรดังกลgาวดeวย ทั้งน้ี หนeาที่

ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังน้ี 

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตgอไปน้ี 



                                                                   

นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

BOD-CG001/2564 

หนeา 19 / 42 

 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป�

ของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผูeถือหุeน และรายงานการประชุมผูeถือหุeน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสgวนไดeเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูeบริหาร 

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือไดeรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. จัดสgงสำเนารายงานการมีสgวนไดeเสียของกรรมการและผู eบริหาร หรือของบุคคลที ่มีความ

เกี่ยวขeอง ซึ่งเป@นสgวนไดeเสียที่เกี่ยวขeองกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทยgอย ใหeประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแตgวันที่บริษัทไดeรับรายงานน้ัน 

5. ใหeคำแนะนำดeานกฎหมายและกฎเกณฑRตgางๆที่เก่ียวขeอง และขeอพึ่งปฏิบัติดeานการกำกับดูแลใน

การดำเนินกิจการของคณะกรรมการใหeเป@นไปตามกฎหมาย 

6. ทำหนeาที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูeถือหุeน 

7. ติดตgอประสานงานกับหนgวยงานภายในบริษัทใหeปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผูeถือหุeน 

8. ติดตgอประสานงานกับหนgวยงานที่กำกับดูแล เชgน สำนักงาน ตลาดหลักทรัพยRฯ และดูแลการ

เปkดเผยขeอมูล และรายงานสารสนเทศตgอหนgวยงานที่กำกับดูแลสาธารณชนใหeถูกตeองครบถeวนตามกฎหมาย 

9. จัดใหeมีการปฐมนิเทศ ใหeคำแนะนำแกgกรรมการที่ไดeรับการแตgงตั้งใหมg 

10. ปฏิบัติหนeาที่ดeวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยRสุจริต รวมทั้งตeองปฏิบัติใหe

เป@นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคR ขeอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูeถือหุeน 

11. หนeาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดeรับมอบหมายจากบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผูLบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 
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คณะกรรมการจะดำเนินการใหeม่ันใจวgามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจeาหนeาที่บริหารและผูeบริหารระดับสูง

ใหeมีความรูe ทักษะ ประสบการณR และคุณลักษณะที่จำเป@นตgอการขับเคล่ือนองคRกรไปสูgเปdาหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายใหeคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑRและวิธีการ  

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนgงประธานเจeาหนeาที่บริหาร  

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารดูแลใหeมีผูeบริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดย

อยgางนeอยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะรgวมกับประธานเจeาหนeาที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑRและวิธีการในการ

สรรหาและแตgงตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจeาหนeาที่บริหารเสนอใหeเป@นผูeบริหารระดับสูง 

4.1.3 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีแผนสืบทอดตำแหนgง (Succession Plan) เพื่อใหeมีการเตรียมการ  

สืบทอดตำแหนgงประธานเจeาหนeาที่บริหารและผูeบริหารระดับสูง 

4.1.4 คณะกรรมการจะสgงเสริมและสนับสนุนใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารและผูeบริหารระดับสูงใหeไดeรับการ

อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูeและประสบการณRใหeเป@นประโยชนRตgอการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการมีการกำหนดกฎบัตร เพื่อใชeเป@นแนวปฏิบัต ิ

ดLานการสรรหา 

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนgงกรรมการใหeเหมาะสมกับลักษณะและ

การดำเนินธุรกิจขององคRกร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรูeความชำนาญแตgละดeานที่ตeองการใหeมี แลeวนำเสนอตgอที่

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑRการสรรหาในแตgละครั้ง 

2. สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระที่จะตeองเสนอช่ือกรรมการใหeแกgคณะกรรมการพิจารณา โดยการ

สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหeดำรงตำแหนgงตgอ หรือเปkดรับการเสนอชื่อจากผูeถือหุeน หรือการใชeบริษัท ภายนอก

ชgวยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหeกรรมการแตgละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป@น

ตeน 

3. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคgาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการทgานที่ครบวาระการ

ดำรงตำแหนgงในครั ้งนั้นใหeกลับเขeาดำรงตำแหนgงอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคgาตอบแทนตeองนำผลการ

ดำเนินงานในป�ที่ผgานมาของกรรมการทgานน้ันมาเป@นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาดeวย 

4. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดeรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลeองกับ

เกณฑRคุณสมบัติที่กำหนดไวe 

5. ตรวจสอบวgาบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขeอกำหนดของหนgวยงานที่

เก่ียวขeอง 
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6. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลeองกับเกณฑRคุณสมบัติที่กำหนดไวe เพื่อใหeมั่นใจวgา

บุคคลดังกลgาวมีความยินดีที่จะมารับตำแหนgงกรรมการของบริษัท หากไดeรับการแตgงตั้งจากผูeถือหุeน 

7. เสนอชื่อใหeคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือเชิญประชุมผูeถือหุeน เพื่อใหeที่

ประชุมผูeถือหุeนพิจารณาแตgงตั้ง 

8. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนgงงาน เพื่อความตgอเนื่องในการ

บริหารที่เหมาะสมและอยgางเป@นระบบสำหรับตำแหนgงผูeบริหารระดับสูง ตั้งแตgผูeอำนวยการสายงานขึ้นไป 

ดLานการพิจารณาคTาตอบแทน 

1. พิจารณาหลักเกณฑRการจgายคgาตอบแทนของกรรมการและผูeบริหารระดับสูง เพื่อใหeมีความ

เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑRที่ใชeอยูgในป�จจุบัน เปรียบเทียบกับขeอมูลการจgายคgาตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่

อยูgในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑRใหeเหมาะสมเพื่อใหeเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหeมีความเป@นธรรม 

และเป@นการตอบแทนบุคคลที่ชgวยใหeงานของบริษัท ประสบผลสำเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจgายคgาตอบแทนทุกประเภท เชgน คgาตอบแทนประจำ คgาตอบแทนตามผล

การดำเนินงาน และคgาเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชeอยูg ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ

ของบริษัทและความรับผิดชอบ ความรูe ความสามารถและประสบการณRของกรรมการและผูeบริหารระดับสูงที่บริษัทตeองการ 

3. พิจารณาเกณฑRการประเมินผลงานประธานเจeาหนeาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ

ผูeบริหารระดับสูง ตามที่ไดeรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

4. กำหนดคgาตอบแทนที่เป@นตัวเงินและมิใชgตัวเงินประจำป�ของกรรมการ ประธานเจeาหนeาที่บริหาร 

ผูeบริหารสายงาน และผูeบริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑRการจgายไดeพิจารณาไวeและนำเสนอตgอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

คgาตอบแทนของประธานเจeาหนeาที ่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู eบริหารระดับสูง สgวนของกรรมการ ใหe

คณะกรรมการนำเสนอใหeที่ประชุมผูeถือหุeนอนุมัต ิ

5. พิจารณาทบทวนกรอบการดำเนินงานของโครงสรeางคgาตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำป� 

โบนัสประจำป� ตลอดจนผลประโยชนRอ่ืนๆ ดังตgอไปน้ี 

-  พ ิ จารณาภาพรวมและกรอบการดำเน ินงานของโครงสร eา งค g าตอบแทน  

การข ึ ้นเง ินเด ือนประจำป� และ โบนัสประจำป� ตลอดจนผลประโยชนRอ ื ่นใดของผู eบร ิหารระด ับสูงและพนักงาน  

ตามขeอเสนอของฝ�ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและกgอใหeเกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป@นธรรมและเป@นการตอบแทน

พนักงานที่ชgวยใหeงานของบริษัทประสบผลสำเร็จ 
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-  พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำป� ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่

บริษัทกำหนดใหeพนักงาน 

ดLานบรรษัทภิบาล 

  1.   กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และนโยบายการดำเนินงานดeานกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเสนอตgอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  2.   กำกับดูแลใหeการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยgอยตgางๆ และฝ�ายบริหาร

เพื่อใหeเป@นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

  3.   สgงเสริมใหeเกิดวัฒนธรรมองคRกรที่มีจริยธรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดeาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใหeเป@นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

  4.   ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดeานการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีใหeมีความเหมาะสม เพื ่อเสนอตgอ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

  5.   ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะกำกับดูแลใหeมีการกำหนด

โครงสรeางคgาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะกำหนดโครงสรeางคgาตอบแทนที่เป@นเครื่อง

จูงใจใหeผูeบริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานใหeสอดคลeองกับวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักขององคRกรและสอดคลeองกับ

ผลประโยชนRของบริษัท ในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

 (1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสgวนคgาตอบแทนที่เป@นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะส้ัน 

เชgน โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เชgน Employee Stock Ownership Plan 

 (2)  การกำหนดนโยบายเก่ียวกับการจgายคgาตอบแทน ควรคำนึงถึงป�จจัย เชgน ระดับคgาตอบแทนสูงกวgา

หรือเทgากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ 

 (3)  การกำหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑRการประเมินผล และการส่ือสารใหeเป@นที่รับทราบ 
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4.2.2  คณะกรรมการที่ไมgรวมกรรมการที่เป@นผูeบริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับคgาตอบแทนและการประเมินผล

งานประธานเจeาหนeาที่บริหาร อยgางนeอยในเรื่องดังตgอไปน้ี 

 (1)  เห็นชอบหลักเกณฑRการประเมินผลงานประธานเจeาหนeาที่บริหาร โดยเกณฑRการประเมินผลงานควร

จูงใจใหeประธานเจeาหนeาที่บริหาร บริหารกิจการใหeเป@นไปตามวัตถุประสงคRเปdาหมายหลัก  

กลยุทธR และสอดคลeองกับผลประโยชนRของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารทราบ

เกณฑRการประเมินเป@นการลgวงหนeา 

 (2)  ประเมินผลงานประธานเจeาหนeาที่บริหารเป@นประจำทุกป�หรืออาจมอบหมายใหeคณะกรรมการสรร

หาและบรรษัทภิบาลเป@นผูeประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป@นผูeสื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้ง

ประเด็นเพื่อการพัฒนาใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารทราบ 

 (3)  อนุมัติคgาตอบแทนประจำป� ของประธานเจeาหนeาที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติ

หนeาที่ของประธานเจeาหนeาที่บริหาร และป�จจัยอ่ืนๆ ประกอบดeวย 

4.2.3 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑRและป�จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ

โครงสรeางคgาตอบแทนของผูeบริหารระดับสูง และติดตามใหeประธานเจeาหนeาที่บริหารประเมินผูeบริหารระดับสูงใหeสอดคลeองกับ

หลักการประเมินดังกลgาว 

4.2.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหeมีการกำหนดหลักเกณฑRและป�จจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้ง

องคRกร 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะทำความเขeาใจโครงสรeางและความสัมพันธRของผูeถือหุeนที่อาจมีผลกระทบตgอการบริหารและ

การดำเนินงานของบริษัท 

4.3.1 คณะกรรมการจะทำความเขeาใจโครงสรeางและความสัมพันธRของผูeถ ือหุeน ซึ่งอาจอยูgในรูปแบบของ

ขeอตกลงภายในกิจการครอบครัวไมgวgาจะเป@นลายลักษณRอักษรหรือไมg ขeอตกลงผูeถือหุeน หรือนโยบายของกลุgมบริษัทแมg ซ่ึงมีผล

ตgออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมgใหeขeอตกลงตามขeอ 4.3.1 เป@นอุปสรรคตgอการปฏิบัติหนeาที่ของคณะกรรมการ 

เชgน การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหนgง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการเปkดเผยขeอมูลตามขeอตกลงตgาง ๆ ที่มีผลกระทบตgอการ

ควบคุมบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหeมีความรูe ทักษะ ประสบการณRและแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลeองกับทิศทางและกลยุทธRขององคRกร 

พนักงานในทุกระดับมีความรูe ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดeรับการปฏิบัติอยgางเป@นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มี

ความสามารถขององคRกรไวe 

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลใหeพนักงานมีการออม

อยgางเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหeพนักงานมีความรูeความเขeาใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือก

นโยบายการลงทุนที่สอดคลeองกับชgวงอายุ ระดับความเส่ียง 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอยTางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการใหeความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่กgอใหeเกิดมูลคgาแกgธุรกิจควบคูgไปกับการสรeาง

คุณประโยชนRตgอลูกคeาหรือผูeที่เก่ียวขeอง และมีความรับผิดชอบตgอสังคมและส่ิงแวดลeอม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหeความสำคัญกับการสรeางวัฒนธรรมองคRกร และดูแลใหeฝ�ายจัดการนำไปเป@นสgวน

หน่ึงในการทบทวนกลยุทธR การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะสgงเสริมการดำเนินการ เพื ่อเพิ ่มคุณคgาใหeบริษัทตามสภาพป�จจัยแวดลeอมที่

เปล่ียนแปลงอยูgเสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนา

สินคeาและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการรgวมมือกับคูgคeา 

ทั้งน้ี การดำเนินการขeางตeนควรมีลักษณะเป@นไปเพื่อการสรeางประโยชนRรgวมกันทั้งแกgบริษัท ลูกคeา คูgคeา สังคม

และส่ิงแวดลeอม และไมgสนับสนุนใหeเกิดพฤติกรรมที่ไมgเหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหeฝ�ายจัดการประกอบธุรกิจอยgางมีความรับผิดชอบตgอสังคมและส่ิงแวดลeอม และ

สะทeอนอยู gในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื ่อใหeมั ่นใจไดeวgาทุกฝ�ายขององคRกรไดeดำเนินการสอดคลeองกับ

วัตถุประสงคR เปdาหมายหลัก และแผนกลยุทธR (Strategies) ของบริษัท  
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5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีกลไกที่ทำใหeม่ันใจวgา บริษัทประกอบธุรกิจอยgางมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ

ตgอสังคมและสิ่งแวดลeอม ไมgละเมิดสิทธิของผูeมีสgวนไดeเสีย เพื่อเป@นแนวทางใหeทุกสgวนในองคRกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคR 

เปdาหมายหลัก ที่เป@นไปดeวยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหeครอบคลุมเรื่องดังตgอไปน้ี 

(1)  ความรับผิดชอบตgอพนักงานและลูกจeาง โดยปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวขeองและปฏิบัติตgอพนักงานและลูกจeางอยgางเป@นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดeแกg การกำหนดคgาตอบแทนและคgา

ผลประโยชนRอื่นๆ ที่เป@นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมgนeอยกวgาที่กฎหมายกำหนดหรือมากกวgาตามความเหมาะสม การดูแล

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมใหeความรูe พัฒนาศักยภาพและสgงเสริมความกeาวหนeา รวมถึงเปkด

โอกาสใหeพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในดeานอ่ืนๆ 

(2) ความรับผิดชอบตgอลูกคeา โดยปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขeอง และคำนึงถึง

สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป@นธรรม การเก็บรักษาขeอมูลลูกคeา การบริการหลังการขายตลอดชgวงอายุสินคeาและบรกิาร 

การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคeาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคeาและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธRและการ

สgงเสริมการขายตeองกระทำอยgางมีความรับผิดชอบ ไมgทำใหeเกิดความเขeาใจผิด หรือใชeประโยชนRจากความเขeาใจผิดของลูกคeา 

(3) ความรับผิดชอบตgอคูgคeา โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจeางและเงื่อนไขสัญญาหรือขeอตกลงที่เป@น

ธรรม การชgวยใหeความรูe พัฒนาศกัยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหeบริการใหeไดeมาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลใหe

คูgคeาเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตgอแรงงานตนเองอยgางเป@นธรรม รับผิดชอบตgอสังคมและสิ่งแวดลeอม รวมถึงติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลคูgคeาเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวgางกันอยgางยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบตgอชุมชน โดยนำความรูeและประสบการณRทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ

สรeางเสริมประโยชนRตgอชุมชนไดeอยgางเป@นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนeาและความสำเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบตgอส่ิงแวดลeอม โดยปdองกัน ลด จัดการและดูแลใหeม่ันใจวgาบริษัทจะไมgสรeางหรือ

กgอใหeเกิดผลกระทบในทางลบตgอส่ิงแวดลeอม ซ่ึงครอบคลุมการใชeวัตถุดิบ การใชeพลังงาน การใชeน้ำ การใชeทรัพยากรหมุนเวียน 

การปลดปลgอยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลgอยก าซเรือนกระจก เป@นตeน 

(6) การแขgงขันอยgางเป@นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยgางเปkดเผยโปรgงใสและไมgสรeางความไดeเปรียบ

ทางการแขgงขันอยgางไมgเป@นธรรม 

(7) การตgอตeานการทุจริตและคอรRรัปชั่น โดยปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขeอง

และกำหนดใหeบริษัทมีและประกาศนโยบายการตgอตeานการทุจริตและคอรRรัปช่ันตgอสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเขeารgวม

เป@นภาคีเครือขgายในการตgอตeานการทุจริตและคอรRรัปช่ัน รวมถึงสนับสนุนใหeบริษัทอ่ืน ๆ และคูgคeามีและประกาศนโยบายการ

ตgอตeานการทุจริตและคอรRรัปช่ัน รวมทัง้เขeารgวมเป@นภาคีเครือขgายดeวย 
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หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหeฝ�ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหeเป@นไปอยgางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อใหeสามารถบรรลุวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักไดeอยgางยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป@นของทรัพยากรที่ตeองใชe รวมทั้งตระหนักวgาการใชeทรัพยากร

แตgละประเภทมีผลกระทบตgอกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักวgา รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตgางกัน ทำใหeเกิดผลกระทบตgอ

ทรัพยากรที่ตgางกันดeวย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหeคำนึงถึงผลกระทบและความคุeมคgาที่จะเกิดขึ้นตgอ

ทรัพยากร โดยยังคงอยูgบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรeางคณุคgาใหeแกgบริษัทอยgางยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหeม่ันใจวgา ในการบรรลุวัตถุประสงคR และเปdาหมายหลักของกิจการฝ�ายจัดการ

มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใชeทรัพยากรใหeเป@นไปอยgางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ป�จจัยภายในและภายนอกอยูgเสมอ 

ทั้งน้ี ทรัพยากรที่บริษัทพึงคำนึงถึงมีอยgางนeอย 4 ประเภท ไดeแกg การเงิน (Financial Capital) ดeานบุคลากร 

(Human Capital) สังคมและความสัมพันธR (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดใหeมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคRกร ที่

สอดคลeองกับความตeองการของบริษัท รวมทั้งดูแลใหeมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชeในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหeบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคRและเปdาหมายหลักของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหeมีนโยบายในเรื ่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดeานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหeเพียงพอตgอการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่

ไมgสามารถจัดสรรทรัพยากรไดeเพียงพอตามที่กำหนดไวe 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeการบริหารความเสี่ยงขององคRกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความ

เส่ียงดeานเทคโนโลยีสารสนเทศดeวย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหeมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งน้ี 

กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคRกร ไดeแกg 

(1) บริษัทไดeทำตามกฎหมาย ระเบียบ ขeอบังคับและมาตรฐานตgาง ๆ ที่เก่ียวขeองกับการใชeเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขeอมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การ

รักษาความนgาเช่ือถือ (Integrity) และความพรeอมใชeของขeอมูล (Availability) รวมทั้งปdองกันมิใหeมีการนำขeอมูลไปใชeในทางมิ

ชอบ หรือมีการแกeไขเปล่ียนแปลงขeอมูลโดยไมgไดeรับอนุญาต 

(3) บริษัทไดeพิจารณาความเส่ียงดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงดังกลgาว ในดeานตgางๆ เชgน การบริหารความตgอเนื ่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหาร

จัดการเหตุการณRที่สgงผลกระทบตgอความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการ

ทรัพยRสินสารสนเทศ (Asset Management) เป@นตeน 

(4) บริษัทไดeพิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนด

หลักเกณฑRและป�จจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชgน ความเหมาะสมสอดคลeอง

กับแผนกลยุทธR ผลกระทบตgอการดำเนินธุรกิจ ความเรgงดgวนในการใชeงาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลดeานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความสอดคลeองกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป@นตeน 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหLมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเส่ียงในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

โดยมุgงหมายใหeการบริหารความเสี ่ยงเป@นวัฒนธรรมของผู eปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะชgวยใหeองคRกรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคRหลัก และเปdาหมายที่ตั้งไวeแลeวยังเป@นการสนับสนุนใหeบริษัทมีการดำเนินงานที่สรeางมูลคgาเพิ่มใหeองคRกรอยgางเป@น

รูปธรรม คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมั่นใจวgาบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำใหeบรรลุ

วัตถุประสงคRอยgางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขeอง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทำความเขeาใจความเส่ียงที่สำคัญของบริษัทและอนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับไดe 

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบดeวย นโยบายการ

บริหารความเสี่ยง โครงสรeางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) ที่สอดคลeองกับวัตถุประสงคR เปdาหมายหลัก กลยุทธR และ

ความเส่ียงที่ยอมรับไดeของบริษัท สำหรับเป@นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคRกรใหeเป@น

ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหeความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลgวงหนeาและดูแลใหeมีการทบทวนนโยบายการ

บริหารความเส่ียงเป@นประจำ  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeบริษัทมีการระบุความเสี ่ยง โดยพิจารณาป�จจัยทั ้งภายนอกและภายใน

องคRกรที่อาจสgงผลใหeบริษัทไมgสามารถบรรลุวัตถุประสงคRที่กำหนดไวe 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะใหeความสำคัญ แบgงออกเป@นดังน้ี ความเสี่ยงดeานกลยุทธR 

(Strategic Risk) ความเส ี ่ยงด eานการปฏิบ ัต ิงาน (Operational Risk) ความเส ี ่ยงด eานการปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบ 
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(Compliance Risk) ความเสี ่ยงดeานทุจริตคอรRรัปชั่น (Fraud Risk Governance) ความเสี่ยงดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Risk) ความเสี่ยงของระบบบัญชีและการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดeานเศรษฐกิจ 

(Economic Risk) สังคม (Social Risk Management) และการเมือง (Political Risk)  

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหeมั่นใจวgา บริษัทไดeมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ

เส่ียงที่ไดeระบุไวeเพื่อจัดลำดับความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหeคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองขeอ 6.1.1– 6.1.4 กgอนเสนอใหe

คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่สำคัญ พรeอม

ทั้งใหeคำแนะนำและใหeความเห็นในผลการประเมินความเสี ่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี ่ยงที่

เหลืออยูgของบริษัท เพื่อใหeม่ันใจวgามีการบริหารจัดการความเส่ียงอยgางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงตgางๆ ใหeอยูgในระดับที่ยอมรับไดeสอดคลeองกับนโยบายบริหารความเส่ียง 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนeาที่ดูแลใหeบริษัทประกอบธุรกิจใหeเป@นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขeอง 

ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยgอยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยgางมีนัยสำคัญ (เชgน มีสัดสgวนการถือ

หุeนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตgรeอยละ 20 แตgไมgเกินรeอยละ 50) คณะกรรมการจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงมาเป@นสgวนหน่ึงในการพิจารณาตามขeอ 6.1.1–6.1.7 ดeวย 

6.1.9 เพื่อใหeหนgวยงานตgาง ๆ ในบริษัท มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงเป@นไปในทิศทางเดียวกัน และมี

การปฏิบัติใหeเป@นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขeอง จึงไดeพิจารณาแตgงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหeมี

ขอบเขตอำนาจหนeาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. กำหนดนโยบายและโครงสรeางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความ

เส่ียงประเภทตgาง ๆ ที่สำคัญ เชgน ความเส่ียงดeานการเงิน ความเส่ียงดeานการลงทุน และความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบตgอชื่อเสียงของกิจการ เป@นตeน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทใหeความ

เห็นชอบ โดยใหeสอดคลeองและเป@นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรพัยR

แหgงประเทศไทยและสมาคมผูeตรวจสอบภายในแหgงประเทศไทย 

2. กำหนดยุทธศาสตรRและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหeสอดคลeองกับนโยบายการ

บริหารความเส่ียง เพื่อใหeสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงแตgละประเภทใหeอยูgใน

ระดับที่ยอมรับไดe โดยใหeหนgวยงานตgาง ๆ มีสgวนรgวม ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 
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3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตeแนวทางและนโยบายที่

ไดeรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. กำหนดเกณฑRวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงทีบ่ริษัทจะยอมรับไดe 

5. กำหนดมาตรการที่จะใชeในการจัดการความเส่ียงใหeเหมาะสมตgอสภาวการณR 

6. ประเมินความเส่ียงในระดับองคRกร และกำหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหeอยูgในระดับที่ยอมรับ

ไดe รวมทั้งควบคุมดูแลใหeมีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่กำหนดไวe 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหeมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยgาง

เพียงพอ ที่จะควบคุมความเส่ียง 

8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เก่ียวขeองมาช้ีแจง หรือแตgงตั้งและกำหนดบทบาทที่ใหeผูeปฏิบัติงาน

ทุกระดับมีหนeาที่บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และใหeรายงานตgอคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อใหeการบริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงคR 

9. รายงานผลเกี ่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี ่ยงของบริษัทและการ

เปล่ียนแปลงตgาง ๆ รวมถึงส่ิงที่ตeองดำเนินการปรับปรุงแกeไขเพื่อใหeสอดคลeองกับนโยบายและ

กลยุทธRที่กำหนดตgอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน และนำเสนอตgอคณะกรรมการ

บริษัทอยgางสม่ำเสมอ 

10. จัดทำคูgมือการบริหารความเส่ียงระดับองคRกร ประจำป� 

11. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนeาทีไ่ดeอยgางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจัดใหeมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดeวยกรรมการอยgางนeอย 3 คน ซ่ึงทุกคน

ตeองเป@นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนeาที่ตามหลักเกณฑRของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยRและตลาด

หลักทรัพยRแหgงประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะกำหนดหนeาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวeเป@นลายลักษณRอักษร โดยมีหนeาที่ดังน้ี 
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1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหeมั่นใจวgา มีความถูกตeอง และเชื่อถือไดe รวมถึงการเปkดเผย

ขeอมูลอยgางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูeสอบบัญชีภายนอก และผูeบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาสและประจำป� 

2. สอบทานใหeบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ใหeมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป@นอิสระของหนgวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหeความเห็นชอบในการพิจารณาแตgงตั้ง โยกยeาย เลิกจeางหัวหนeา หนgวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนgวยงานอ่ืนใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหeมีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวgาจำเป@นและ

เป@นสิ ่งสำคัญ พรeอมทั ้งนำขeอเสนอแนะเกี ่ยวกับการปรับปรุงแกeไขระบบการควบคุมภายในที ่สำคัญและจำเป@นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรgวมกับผูeสอบบัญชีภายนอก และผูeจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวgาดeวยหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR หรือขeอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยRฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขeองกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตgงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป@นอิสระเพื ่อทำหนeาที่เป@นผูeสอบบัญชี 

รวมถึงพิจารณาคgาตอบแทนของผูeสอบบัญชีของบริษัท ตgอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขeารgวมประชุมกับผูeสอบบัญชี โดยไมgมี

ฝ�ายจัดการเขeารgวมประชุมดeวยอยgางนeอยป�ละ 1 ครั้ง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยeงทางผลประโยชนRใหeเป@นไปตาม

กฎหมาย และขeอกำหนดของตลาดหลักทรัพยR ตลอดจนการเปkดเผยขeอมูลของบริษัท ในเรื่องดังกลgาวใหeมีความถูกตeองและ

ครบถeวนทั้งน้ีเพื่อใหeม่ันใจวgารายการดังกลgาวสมเหตุสมผลและเป@นประโยชนRสูงสุดตgอบริษัท 

7. สอบทานใหeบริษัท มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหeคณะกรรมการบริษัททราบอยgางนeอยป�

ละ 4 ครั้ง 

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปkดเผยไวeในรายงานประจำป�ของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกลgาวตeองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตeองประกอบดeวยขeอมูลอยgางนeอย ดังตgอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตeอง ครบถeวน เป@นที่เชื่อถือไดeของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวgาดeวยหลักทรัพยRและตลาดหลักทรัพยR 

ขeอกำหนดของตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวขeองกับธุรกิจของ

บริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูeสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยeงทางผลประโยชนR 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขeารgวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตgละทgาน 

(ช) ความเห็นหรือขeอสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดeรับจากการปฏิบัติหนeาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวgาผูeถือหุeนและผูeลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตeขอบเขตหนeาที่และความ

รบัผิดชอบที่ไดeรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดทำรายงานรgวมใหeความเห็นในการพิจารณาแตgงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจeาหนeาที่

ของหนgวยงานตรวจสอบภายใน 

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนeาที่ ใหeคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหeฝ�ายจัดการ 

ผูeบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เก่ียวขeองมาใหeความเห็น เขeารgวมประชุมหรือสgงเอกสารที่เห็นวgาเก่ียวขeองหรือจำเป@น 

12. ใหeมีอำนาจวgาจeางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาใหeความเห็นหรือใหe

คำปรึกษากรณีจำเป@น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบตeองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล

การประเมินพรeอมทั้งป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป@นเหตุใหeการปฏิบัติงานไมgบรรลุวัตถุประสงคRในการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบใหeคณะกรรมการบริษัททราบทุกป� พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

อยgางนeอยป�ละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนeาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3   คณะกรรมการจะดูแลใหeบริษัทจัดใหeมีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำใหeคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เขeาถึงขeอมูลที่จำเป@นตgอการปฏิบัติหนeาที่ที่ไดeรับมอบหมาย เชgน เอื้ออำนวยใหeคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูeที่

เกี่ยวขeองมาใหeขeอมูล การไดeหารือรgวมกับผูeสอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป@นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบไดe 
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6.2.4 คณะกรรมการจะจัดใหeมีบุคคลหรือหนgวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป@นอิสระในการปฏิบัติหนeาที่

เป@นผูeรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พรeอมทั้งรายงาน

ใหeคณะกรรมการตรวจสอบและเปkดเผยรายงานการสอบทานไวeในรายงานประจำป� 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตeองใหeความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเปkดเผยไวeในรายงานประจำป� 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยeงของผลประโยชนRที่อาจเกิดขึ้นไดeระหวgางบริษัทกับฝ�าย

จัดการ คณะกรรมการ หรือผูeถือหุeน รวมไปถึงการปdองกันการใชeประโยชนRอันมิควรในทรัพยRสิน ขeอมูล และโอกาสของบริษัท 

และการทำธุรกรรมกับผูeที่มีความสัมพันธRเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมgสมควร  

6.3.1   คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขeอมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความนgาเช่ือถือ (Integrity) และความพรeอมใชeของ

ขeอมูล (Availability) รวมทั ้งการจัดการขeอมูลที ่อาจมีผลกระทบตgอราคาหลักทรัพยR (Market Sensitive Information) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลใหeกรรมการ ผูeบริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขeอง อาทิ ที่

ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขeอมูลดeวย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแยeงของผลประโยชนR 

รวมทั้งดูแลใหeมีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหeการทำรายการดังกลgาวเป@นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปkดเผยขeอมูล 

ตามทีก่ฎหมายกำหนดและเป@นไปเพื่อผลประโยชนRของบริษัท และผูeถือหุeนโดยรวมเป@นสำคัญ โดยที่ผูeมีสgวนไดeเสียไมgควรมีสgวน

รgวมในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดใหeมีขeอกำหนดใหeกรรมการรายงานการมีสgวนไดeเสียอยgางนeอยกgอนการพิจารณา

วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวeในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลใหeกรรมการที่มีสgวน

ไดeเสียอยgางมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำใหeกรรมการรายดังกลgาวไมgสามารถใหeความเห็นไดeอยgางอิสระ งดเวeนจากการมีสgวน

รgวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดeานการตgอตeานคอรRรัปชั่นที่ชัดเจนและ

สื่อสารในทุกระดับขององคRกรและตgอคนนอกเพื่อใหeเกิดการนำไปปฏิบัติไดeจริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สgงเสริมและ

ปลูกฝ�งใหeพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขeอบังคับที่เก่ียวขeอง 
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หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeบริษัทมีกลไกในการรับเรื่องรeองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeมีกลไกและกระบวนการจัดการ ขeอรeองเรียนของผูeมีสgวนไดeเสีย และดูแล

ใหeมีการจัดชgองทางเพื่อการรับขeอรeองเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกวgาหนึ่งชgองทาง รวมทั้งเปkดเผยชgองทางการรับเรื่อง

รeองเรียนไวeใน website หรือรายงานประจำป� 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยจะกำหนดใหeมี

ชgองทางในการแจeงเบาะแสผgานทาง คือ (1) ตgอคณะกรรมการบริษัท ไดeโดยตรงผgานเลขานุการบริษัท และ/หรือ (2) ตgอ

คณะกรรมการตรวจสอบไดeโดยตรง ผgานทางชgองทางดังตgอไปน้ีโดยบริษัทจะเก็บขeอมูลของผูeรeองเรียนไวeเป@นความลับ 

 

 

 

สำหรับพนักงานของบริษัท เนื่องดeวยบริษัท เชื่อวgาพนักงานเป@นป�จจัยหลักและเป@นทรัพยากรที่มี

คุณคgาในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ัน เพื่อใหeกระบวนพิจารณาเป@นไปดeวยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทจึงไดeเปkดชgองทางใหe

พนักงานสามารถยื่นเรื่องรeองทุกขRหรือขeอรeองเรียน รวมทั้งใหeความคุeมครองแกgพนักงานผูeยื่นเรื่องรeองทุกขRหรือรeองเรียน และ/

หรือ พยานผูeใหeขeอมูลจากการปฏิบัติที่ไมgเป@นธรรม เชgน การโยกยeายหนeาที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป@นตeน โดยระบุวิธีการ

ปฏิบัติไวeในคูgมือพนักงานและระเบียบขeอบังคับเก่ียวกับการทำงาน และประกาศใหeพนักงานทราบโดยทั่วกันทาง E-mail ของ

พนักงาน และในระบบ Digidocs 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีมาตรการคุeมครองที่เหมาะสมแกgผูeแจeงเบาะแสที่แจeงเบาะแสดeวยเจตนา

สุจริต 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนTาเชื่อถือทางการเงินและการเปyดเผยขLอมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหeระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปkดเผยขeอมูลสำคัญ

ตgาง ๆ ถูกตeอง เพียงพอ ทันเวลา เป@นไปตามกฎเกณฑR มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขeอง 

หนTวยงานเลขานุการบริษัท 

            -  โทรศัพทR : 02-363-9300 ตgอ 9300 - 9302 

-  E-mail : cs@siamraj.com 

-  หรือทางไปรษณียRไปยังฝ�ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยูgของบริษัท 
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7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeบุคลากรที่เกี่ยวขeองกับการจัดทำและเปkดเผยขeอมูล มีความรูe ทักษะ และ

ประสบการณRที่เหมาะสมกับหนeาที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกลgาวหมายรวมถึงผูeบริหารสูงสุดสาย

งานบัญชีและการเงิน ผูeจัดทำบัญชี ผูeตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธR 

7.1.2 ในการใหeความเห็นชอบการเปkดเผยขeอมูล ใหeคณะกรรมการคำนึงถึงป�จจัยที่เก่ียวขeองโดยในกรณีที่เป@น

รายงานทางการเงิน จะพิจารณาป�จจัยอยgางนeอยดังตgอไปน้ีดeวย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผูeสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขeอสังเกตของผูeสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน รวมทั้งขeอสังเกตของผูeสอบบัญชีผgานการส่ือสารในชgองทางอ่ืน ๆ (ถeามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลeองกับวัตถุประสงคR เปdาหมายหลัก กลยุทธRและนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeการเปkดเผยขeอมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำป� แบบ 56-1 สะทeอน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอยgางเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนใหeบริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหRของฝ�ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปkดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อใหeนัก

ลงทุนไดeรับทราบขeอมูลและเขeาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแตgละไตรมาส

ไดeดียิ่งขึ้น นอกจากขeอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยgางเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปkดเผยขeอมูลรายการใดเก่ียวขeองกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเป@นการเฉพาะ กรรมการ

รายน้ันจะดูแลใหeการเปkดเผยในสgวนของตนมีความครบถeวนถูกตeองดeวย เชgน ขeอมูลผูeถือหุeนของกลุgมตน การเปkดเผยในสgวนที่

เก่ียวเน่ืองกับสัญญาระหวgางผูeถือหุeน (Shareholders’ Agreement) ของกลุgมตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลgองทางการเงินและความสามารถในการชำระหน้ี 

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeฝ�ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ

รายงานตgอคณะกรรมการอยgางสม่ำเสมอ โดยใหeคณะกรรมการและฝ�ายจัดการรgวมกันหาทางแกeไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณ

บgงช้ีถึงป�ญหาสภาพคลgองทางการเงินและความสามารถในการชำระหน้ี 

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหeที่ประชุมผูeถือหุeนอนุมัติ คณะกรรมการจะ

พิจารณาใหeม่ันใจไดeวgา การทำรายการดังกลgาวจะไมgกระทบตgอความตgอเน่ืองในการดำเนินกิจการ สภาพคลgองทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชำระหน้ี 
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หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัทประสบป�ญหาทางการเงินหรือมีแนวโนeมจะประสบป�ญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหeม่ันใจ

ไดeวgา บริษัทมีแผนในการแกeไขป�ญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแกeไขป�ญหาทางการเงินไดe ทั้งน้ี ภายใตeการคำนึงถึงสิทธิของ

ผูeมีสgวนไดeเสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนeมที่จะไมgสามารถชำระหนี้หรือมีป�ญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตาม

อยgางใกลeชิด และดูแลใหeบริษัทประกอบธุรกิจดeวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขeอกำหนดเก่ียวกับการเปkดเผยขeอมูล 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeบริษัทกำหนดแผนการแกeไขป�ญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป@นธรรมตgอ

ผูeมีสgวนไดeเสีย ซ่ึงรวมถึงเจeาหน้ี ตลอดจนติดตามการแกeไขป�ญหา โดยใหeฝ�ายจัดการรายงานสถานะอยgางสม่ำเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหeม่ันใจไดeวgา การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกeไขป�ญหาทางการเงินของ

บริษัทไมgวgาจะดeวยวิธีการใดจะตeองเป@นไปอยgางสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปkดเผยขeอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการตgอตeานคอรRรปัชั่น การปฏิบัติตgอพนักงานและผูeมีสgวนไดeเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยgางเป@นธรรม 

และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตgอสังคมและสิ่งแวดลeอม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ไดeรับการ

ยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปkดเผยขeอมูลดังกลgาวไวeในรายงานประจำป� หรืออาจจัดทำเป@นเลgมแยก

ตgางหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeขeอมูลที่เปkดเผยเป@นเรื่องที่สำคัญและสะทeอนการปฏิบัติที่จะนำไปสูgการสรeาง

คุณคgาแกgบริษัทอยgางยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะกำกับดูแลใหeฝ�ายจัดการจัดใหeมีหนgวยงานหรือผูeรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธRที่ทำหนeาที่ใน

การส่ือสารกับผูeถือหุeน และผูeมีสgวนไดeเสียอ่ืน เชgน นักลงทุน นักวิเคราะหR ใหeเป@นไปอยgางเหมาะสม เทgาเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดใหeมีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปkดเผย

ขeอมูล (Disclosure Policy) เพื่อใหeม่ันใจไดeวgา การส่ือสารและการเปkดเผยขeอมูลตgอบุคคลภายนอกเป@นไปอยgางเหมาะสม เทgา

เทียมกัน ทันเวลา ใชeชgองทางที่เหมาะสม ปกปdองขeอมูลลับและขeอมูลที่มีตgอผลตgอราคาหลักทรัพยR รวมทั้งมีการส่ือสารใหeเขeาใจ

ตรงกันทั้งองคRกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลgาว 
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7.5.2 คณะกรรมการจะจัดใหeมีการกำหนดผูeที่รับผิดชอบการใหeขeอมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป@นผูeที่มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติหนeาที่ เขeาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงคR เปdาหมายหลัก คgานิยมและสามารถส่ือสารกับตลาด

ทุนไดeเป@นอยgางดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeฝ�ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานดeานนักลงทุนสัมพันธR เชgน การ

จัดใหeมีหลักปฏิบัติในการใหeขeอมูล นโยบายการใชeขeอมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหนeาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธR

ใหeชัดเจน เพื่อใหeการส่ือสารและการเปkดเผยขeอมูลเป@นไปอยgางมีประสิทธิภาพ 

7.5.4 บริษัทใหeความสำคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีตgอบริษัทจึงไดeจัดตั้งฝ�ายนัก

ลงทุนสัมพันธRขึ้น เพื่อทำหนeาที่เป@นสื่อกลางในการสื่อสารขeอมูลระหวgางบริษัทกับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผูeถือหุeน นักวิเคราะหR

หลักทรัพยR และผูeสนใจ ทั้งน้ีฝ�ายลงทุนสัมพันธRเป@นส่ือกลางของการส่ือสารแบบสองดeาน (Two-way communications) โดย

ดeานหน่ึงคือ การนำขeอมูลบริษัท เผยแพรgสูgนักลงทุน ซ่ึงขeอมูลดังกลgาวรวมถึงขgาวสารดeานการดำเนินงาน ผลประกอบการ และ

เหตุการณRสำคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบการ ทั้งนี้ขeอมูลที่เผยแพรgตeองถูกตeอง ครบถeวน และทันตgอเวลาสำหรับการ

ตัดสินใจของนักลงทุน และอีกดeานหน่ึงคือการรับฟ�งความคิดเห็นและขeอเสนอแนะจากกลุ gมนักลงทุน นำเสนอสู gคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหeรับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีตgอบริษัท โดยรายงานเป@นรายไตรมาส 

 ทั้งน้ี ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธRมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดทำดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานเพื่อใหe

เห็นการพัฒนาของงาน เชgน จำนวนครั้งการประชุมกับนักลงทุน จำนวนครั้งกิจกรรม Roadshow ที่เขeารgวม การจัดประชุม

นักวิเคราะหR การเขeารgวมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย ระยะเวลาในการอัพเดทขeอมูล

เว็บไซตR นอกจากน้ี ยังมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำป� เพื่อนำขeอมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการใหeบริการแกg

กลุgมนักลงทุนไดeดียิ่งขึ้น 

 กรณีผูeถือหุeนและผูeสนใจจะลงทุนในบริษัท มีขeอสงสัยและตeองการสอบถามขeอมูลใดๆ สามารถติดตgอ

มายัง ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธR ที่หมายเลขโทรศัพทR : 02-363-9300 ตgอ 7101 E-mail Address : nattanont.k@siamraj.com 

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการจะสgงเสริมใหeมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชeในการเผยแพรgขeอมูล 

7.6.1 นอกจากการเผยแพรgขeอมูลตามเกณฑRที่กำหนดและผgานชgองทางของตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย

แลeว คณะกรรมการจะพิจารณาใหeมีการเปkดเผยขeอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผgานชgองทางอ่ืนดeวย เชgน Website ของ

บริษัท โดยกระทำอยgางสม่ำเสมอ พรeอมทั้งนำเสนอขeอมูลที่เป@นป�จจุบัน 

ทั้งน้ี บริษัทจะเปkดเผยขeอมูลอยgางนeอยดังตgอไปน้ีบน Website ของบริษัท 

(1) วิสัยทัศนRและคgานิยมของบริษัท 
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูeบริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับป�จจุบัน และของป�

กgอนหนeา 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำป� ที่สามารถใหeดาวนRโหลดไดe 

(6) ขeอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทนำเสนอตgอนักวิเคราะหR ผูeจัดการกองทุน หรือ ส่ือตgางๆ 

(7) โครงสรeางการถือหุeนทั้งทางตรงและทางอeอม 

(8) โครงสรeางกลุgมบริษัท รวมถึงบริษัทยgอย บริษัทรgวม บริษัทรgวมคeาและ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุgมผูeถือหุeนรายใหญgทั้งทางตรงและทางอeอมที่ถือหุeนตั้งแตgรeอยละ 5 ของจำนวนหุeนที่จำหนgาย

ไดeแลeวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุeนทั้งทางตรงและทางอeอมของกรรมการ ผูeถือหุeนรายใหญg ผูeบริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูeถือหุeน 

(12) ขeอบังคับของบริษัท หนังสือบริคณหRสนธิ 

(13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการตgอตeานคอรRรัปชั่น นโยบายรักษาความ

ปลอดภัยดeานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดeานบริหารความเส่ียง  

(14) กฎบัตร หรือหนeาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนgงของคณะกรรมการรวมถึง

เรื่องที่ตeองไดeรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหนeาที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนgงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคgาตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ขeอมูลติดตgอหนgวยงานหรือรeองเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธR เลขานุการ

บริษัท เชgน ช่ือบุคคลที่สามารถใหeขeอมูลไดe หมายเลขโทรศัพทR อีเมลR 
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีสTวนรTวมและการสื่อสารกับผูLถือหุLน 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดูแลใหeม่ันใจวgา ผูeถือหุeนมีสgวนรgวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตgอ

ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทไดeผgานการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผูeถือหุeน โดยเรื่องสำคัญดังกลgาวถูกบรรจุเป@น

วาระการประชุมผูeถือหุeน 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีสgวนรgวมของผูeถือหุeน เชgน 

(1) การกำหนดหลักเกณฑRการใหeผูeถือหุeนสgวนนeอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลgวงหนeากgอน

วันประชุมผูeถือหุeน เพื่อสgงเสริมใหeมีการปฏิบัติตgอผูeถือหุeนอยgางเป@นธรรมและเทgาเทียมกัน โดยใหeสิทธิผูeถือหุeนรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกัน ที่มีสัดสgวนการถือหุeนไมgนeอยกวgารeอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระ

การประชุมและชื ่อบุคคลเพื่อเขeารับการเลือกตั ้งเป@นกรรมการในการประชุมสามัญผูeถ ือหุeนประจำป� โดย บริษัท จะนำ

หลักเกณฑRน้ีเผยแพรgบนเว็บไซตRของบริษัท และแจeงขgาวผgานเว็บไซตRของตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศไทย โดยเปkดโอกาสใหeผูe

ถือหุeนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการไดeภายในระยะเวลาทีบ่ริษัท กำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุ

เรื่องที่ผูeถือหุeนเสนอเป@นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูeถือหุeนเสนอบรรจุเป@นวาระคณะกรรมการ

ตeองแจeงเหตุผลใหeที่ประชุมผูeถือหุeนทราบ 

(2) หลักเกณฑRการใหeผูeถือหุeนสgวนนeอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขeาดำรงตำแหนgงกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการเปkดเผยหลักเกณฑRดังกลgาวใหeผูeถือหุeนทราบลgวงหนeา 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeหนังสือนัดประชุมผูeถือหุeนมีขeอมูลที่ถูกตeอง ครบถeวน และเพียงพอตgอการใชe

สิทธิของผูeถือหุeน โดยบริษัทมอบหมายใหe บริษัทศูนยRรับฝากหลักทรัพยR (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป@นนายทะเบียนหลักทรัพยR

ของบริษัทเป@นผูeดำเนินการจัดสgงหนังสือเชิญประชุมใหeแกgผูeถือหุeน 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีการสgงหนังสือนัดประชุมผูeถือหุeนพรeอมเอกสารที่เก่ียวขeอง และเผยแพรgบน 

website ของบริษัท (www.siamrajathanee.com) ลgวงหนeากgอนวันประชุม 30 วัน 

8.1.5 คณะกรรมการจะเปkดโอกาสใหeผูeถือหุeนสgงคำถามลgวงหนeากgอนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑRการสgง

คำถามลgวงหนeา และเผยแพรgหลักเกณฑRดังกลgาวไวeบน website ของบริษัทดeวย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูeถือหุeนและเอกสารที่เกี่ยวขeองจะถูกจัดทำเป@นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรg

พรeอมกับฉบับภาษาไทย  
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ทั้งน้ี หนังสือนัดประชุมผูeถือหุeน ประกอบดeวยขeอความดังตgอไปน้ี 

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผูeถือหุeน 

(2) วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตgอที่ประชุม โดยระบุวgา เป@นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ 

รวมทั้งแบgงเป@นเรื่องๆ อยgางชัดเจน เชgน ในวาระที่เกี ่ยวกับกรรมการ ไดeแยกเรื่องการเลือกตั ้งกรรมการและการอนุมัติ

คgาตอบแทนกรรมการเป@นแตgละวาระ 

(3) วัตถุประสงคRและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตgละวาระการประชุมที่เสนอซ่ึง

รวมถึง 

ก. วาระอนุมัติจgายเงินป�นผล – นโยบายการจgายเงินป�นผล อัตราเงินป�นผลที่เสนอจgายพรeอม

ทั้งเหตุผลและขeอมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอใหeงดจgายเงินป�นผลใหeอธิบายเหตุผลและ

ขeอมูลประกอบ 

ข. วาระแตgงตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหนgงกรรมการ หลักเกณฑRและวิธีการสรรหา ประเภท

ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป@นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเขeามาดำรงตำแหนgง

อีกครั้งใหeระบุขeอมูลการเขeารgวมประชุมป�ที่ผgานมา และวันที่ไดeรับการแตgงตั้งเป@นกรรมการ

ของบริษัท 

ค. วาระอนุมัติคgาตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑRในการกำหนดคgาตอบแทนของ

กรรมการแตgละตำแหนgง และคgาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป@นตัวเงินและสิทธิ

ประโยชนRอ่ืน ๆ 

ง. วาระแตgงตั้งผูeสอบบัญชี – ชื่อผูeสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณRทำงาน ความเป@น

อิสระของผูeสอบบัญชี คgาสอบบัญชีและคgาบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยRกำหนด 

(5) ขeอมูลประกอบการประชุมอ่ืน ๆ เชgน รายงานประจำป� ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับ

และแจeงผลคะแนนเสียง สิทธิของหุeนแตgละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขeอมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป@นผูeรับมอบ

ฉันทะจากผูeถือหุeน เอกสารที่ผูeถือหุeนตeองแสดงกgอนเขeาประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัด

ประชุม เป@นตeน  
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หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลใหeการดำเนินการในวันประชุมผูeถือหุeนเป@นไปดeวยความเรียบรeอย โปรgงใสมีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือใหeผูeถือหุeนสามารถใชeสิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเขeารgวมประชุม

ของผูeถือหุeน เชgน ชgวงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอตgอการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตgอการเดินทาง เป@น

ตeน 

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไมgใหeมีการกระทำใด ๆ ที่เป@นการจำกัดโอกาสการเขeาประชุมหรือสรeางภาระใหeผูe

ถือหุeนจนเกินควร เชgน ไมgกำหนดใหeผูeถือหุeนหรือผูeรับมอบฉันทะตeองนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกวgาที่กำหนดไวeใน

แนวทางปฏิบัติของหนgวยงานกำกับดูแลที่เก่ียวขeอง ทั้งน้ี เพื่อรักษาสิทธิใหeผูeถือหุeนที่ไมgสะดวกเขeารgวมประชุมดeวยตัวเอง บรษัิท

จะจัดสgงแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไปพรeอมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐาน

ที่ตeองใหeในการมอบฉันทะอยgางชัดเจน โดยผูeถือหุeนสามารถมอบหมายใหeตัวแทนของผูeถือหุeน หรือกรรมการอิสระของบริษัท 

เขeารgวประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูeถือหุeนไดe โดยบริษัทจะแจeงในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายช่ือ

กรรมการอิสระที่ผูeถือหุeนสามารถมอบฉันทะอยgางนeอย 1 ทgาน นอกจากน้ี บริษัทจะเผยแพรgหนังสือเชิญประชุมผูeถือหุeนและ

หนังสือมอบฉันทะแบบตgาง ๆ พรeอมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนตgาง ๆ บนเว็บไซตRของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสgงเสริมใหeผูeถือหุeนเขeารgวมการประชุมผูeถือ

หุeน โดยการใหeสิทธิแกgผูeถือหุeนสามารถสgงมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะใหeแกgกรรมการอิสระลgวงหนeากgอนวันประชุมไดe โดยไมg

จำเป@นตeองสgงในวันประชุมผูeถือหุeนเทgาน้ัน และเพื่อสนับสนุนใหeนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเขeารgวมประชุมผูeถือหุeน 

บริษัทไดeเปkดโอกาสใหeมีการตรวจสอบรายชื่อ ขeอมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเขeารgวมการประชุมกgอนวัน

ประชุมผูeถือหุeน รวมทั้งการจัดเจeาหนeาที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผูeลงทุนสถาบัน 

หากผูeถือหุeนรeองขอมายังบริษัท 

8.2.3 คณะกรรมการจะสgงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช eก ับการประชุมผู eถ ือห ุ eน ท ั ้งการลงทะเบียน 

ผูeถือหุeน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหeการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดeรวดเร็ว ถูกตeอง แมgนยำ โดยบริษัทเปkด

โอกาสใหeผูeถือหุeนลงทะเบียนลgวงหนeากgอนการประชุมประมาณ 2 ช่ัวโมง พรeอมทั้งใชeระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและ

นับคะแนนเสียง เพื่อความโปรgงใส นอกจากน้ี ผูeถือหุeนยังสามารถลงทะเบียนเขeารgวมการประชุมไดeตลอดเวลาการประชุม เพื่อ

ใชeสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไมgไดeพิจารณาลงมต ิ

8.2.4 ประธานกรรมการเป@นประธานที่ประชุมผูeถือหุ eน มีหนeาที่ดูแลการประชุมใหeเป@นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑRที่เก่ียวขeอง และขeอบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแตgละวาระการประชุมที่กำหนดไวeในหนังสือนัดประชุมอยgาง

เหมาะสม และเปkดโอกาสใหeผูeถือหุeนแสดงความเห็นและตั้งคำนึงถามตgอที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขeองกับบริษัท  
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8.2.5 เพื่อใหeผูeถือหุeนสามารถรgวมตัดสินใจในเรื่องสำคัญไดe กรรมการในฐานะผูeเขeารgวมประชุมและในฐานะผูe

ถือหุeนไมgสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมgไดeแจeงเป@นการลgวงหนeาโดยไมgจำเป@น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผูeถือหุeนตeองใชe

เวลาในการศึกษาขeอมูลกgอนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนใหeกรรมการทุกคนและผูeบริหารที่เก่ียวขeองเขeารgวมการประชุม เพื่อผูeถือหุeนสามารถซักถามใน

ประเด็นตgาง ๆ ที่เก่ียวขeองไดe 

8.2.7 กgอนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผูeบริหาร ผูeสอบบัญชีของ

บริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงทำหนeาที่เป@นคนกลางและผูeตรวจนับคะแนน จากน้ันใหeบริษัทแจeงผูeถือหุeนใหeทราบถึงจำนวน

และสัดสgวนของผูeถือหุeนที่เขeารgวมประชุมดeวยตนเองและของผูeถือหุeนที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการ

นับคะแนนเสียง การดำเนินการประชุมจะเป@นไปตามลำดับวาระที่ไดeแจeงไวeในหนังสือนัดประชุม โดยไมgมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม และเปkดโอกาสใหeผูeถือหุeนแตgละรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม ไดeอยgางมีอิสระ

เทgาเทียมกันและตอบคำถามอยgางตรงประเด็น อีกทั้งใหeเวลาอภิปรายพอสมควร 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหeมีการลงมติแยกในแตgละรายการเชgน ผูeถือ

หุeนใชeสิทธิในการแตgงตั้งกรรมการเป@นรายบุคคลในวาระการแตgงตั้งกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหeมีการใชeบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และสgงเสริมใหeมีบุคคลที่

เป@นอิสระเป@นผูeตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปkดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดeวย ไมgเห็นดeวย และงด

ออกเสียง ในแตgละวาระใหeที่ประชุมทราบพรeอมทั้งบันทึกไวeในรายงานการประชุม สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการ

แตgงตั้งกรรมการและวาระที่ประชุมที่ตeองขอมติจากผูeถือหุeนน้ัน บริษัท ไดeจัดใหeมีการลงคะแนนเสียงโดยใชeบัตรลงคะแนน และ

เปkดโอกาสใหeผูeถือหุeนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดeทีละคนโดยใชeบัตรลงคะแนนในวาระดังกลgาว 

หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหeการเปkดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูeถือหุeนเป@นไปอยgางถูกตeอง

และครบถeวน โดยบริษัทไมgเลือกปฏิบัติกับผูeถือหุeนกลุgมใดกลุgมหน่ึงเป@นพิเศษ โดยผูeถือหุeนมีสิทธิเขeาถึงขeอมูลบริษัท ซ่ึงเปkดเผย

ตgอผูeถือหุeนและประชาชนไดeอยgางเทgาเทียมกัน ผgานเว็บไซตRของบริษัท ที่ www.siamrajathanee.com หรือ สามารถติดตgอ

นักลงทุนสัมพันธRที่หมายเลขโทรศัพทR 02-363-9300 หรือ Email Address : nattanont.k@siamraj.com  

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหeบริษัทเปkดเผยมติที่ประชุมผูeถือหุeนพรeอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวัน

เดียวกันกับวันประชุม หรืออยgางชeาภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหeการจัดสgงสำเนารายงานการประชุมผูeถือหุeนใหeตลาดหลักทรัพยRแหgงประเทศ

ไทยภายในสิบสี ่  (14) ว ันนับจากวันประชุมผู eถ ือหุ eน รวมทั ้งเผยแพรgรายงานการประชุมบนเว็บไซต Rของบริษัท ที่   

www.siamrajathanee.com  



                                                                   

นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

BOD-CG001/2564 

หนeา 42 / 42 

 

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหeมีรายงานการประชุมผูeถือหุeนไดeบันทึกขeอมูลอยgางนeอยดังตgอไปน้ี 

(1) รายชื่อกรรมการและผูeบริหารที่เขeาประชุม และสัดสgวนกรรมการที่เขeารgวมการประชุม ไมgเขeา

รgวมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมgเห็นชอบ งด

ออกเสียง) ของแตgละวาระ 

(3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุล ของผูeถามและผูeตอบ 

 

นโยบายน้ีมีผลบังคับใชeตั้งแตgวันที่ 23 กุมภาพันธR 2564 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  23 กุมภาพันธJ 2564 

                                       บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

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

         (นายเวทยJ  นุชเจริญ) 

                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 


