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บทนํา 

 

 การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษทัภิบาล ตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย คือ ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้าง และกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่าย
จดัการ และผูถื้อหุน้ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

 ในปี 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดท้าํการปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียนข้ึนใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัระดบั “การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน”  สาํหรับประเทศในกลุ่ม 
ASEAN ทาํใหมี้ความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมตลาดทุน และเป็นการ
ยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนใหมี้มาตรฐานการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน 

 บริษทั ไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชนใ์นการจดัทาํหลกักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือเป็นหลกั
ปฎิบติัของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อประโยชนต่์อบริษทัในการแข่งขนั และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

 

 ในการจดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัมี
ระบบงานบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อ
ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะนาํพาบริษทัไปสู่ความมัน่คง และเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ ตระหนกัในการมีสิทธิในความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบง่ในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของ
กิจการอยา่งเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนด หรือการแกไ้ข
ขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ทุน และการอนุมติัรายการพิเศษต่างๆ 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบกฎเกณฑ ์และวิธีการในการเขา้ร่วม
ประชุม และใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมในเวลาท่ีมากพอ เปิดโอกาสให้
เสนอวาระการประชุม และใหสิ้ทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม
คณะกรรมการทั้งในท่ีประชุม  และหรือส่งคาํถามล่วงหนา้ 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางในการปฎิบติัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ใน
เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 
1.1 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุน และส่งเสริมรวมถึงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุก

กลุ่ม โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
1.2 บริษทัฯ มีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญั และ
วิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนั และยงัไดเ้ปิดเผยใน website ของบริษทั
อีกดว้ย 
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1.3 บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงอยา่ง

เตม็ท่ี โดยจดัสถานท่ีประชุมท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาประชุมไดอ้ยา่งสะดวก  ปัจจุบนั
บริษทัจดัสถานท่ีประชุมท่ีบริษทั ซ่ึงสามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดท้ั้งทางรถยนต ์รถไฟฟ้า 
BTS รถไฟ และเรือโดยสาร 

1.4 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุม และส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทั
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ website ของบริษทัอีกดว้ย 

1.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก, ข และ ค ใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ลือกใชต้ามความสะดวก
ของผูถื้อหุน้  นอกจากนั้น บริษทัยงัไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 3 ท่านไวเ้ป็นทางเลือกในการ
มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
2.1 บริษทัฯ มีแผนในการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลงทะเบียน การ

ประมวลผลในการรวมคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํได้
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

2.2 คณะกรรมการทุกท่านจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ถา้ไม่ติดภาระกิจจาํเป็นจริงๆ เพ่ือใหผู้ ้
ถือหุน้ไดมี้โอกาสซกัถามขอ้สงสยัไดทุ้กขอ้ 

2.3 บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

2.4 บริษทัฯ กาํลงัพิจารณาในการจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามญั และวิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมบนัทึกไว้
ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ไม่วา่วาระดงักล่าวจะ
สาํคญัมากหรือนอ้ย ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือโตแ้ยง้
ในภายหลงั 

2.6 ประธานในท่ีประชุมไดมี้การจดัสรรเวลาใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน ใหมี้โอกาสในการแสดง
ความเห็น และซกัถามในประเดน็ท่ีสงสยัต่อท่ีประชุมในทุกๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ง
โดยตรงและโดยออ้ม 
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3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 
3.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมโดยละเอียด มีการบนัทึก การช้ีแจง ขั้นตอนการลงคะแนน 

และการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ 
หุน้ซกัถาม และบนัทึกคาํถาม คาํตอบ ตลอดจนช่ือผูซ้กัถามไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย มีการ
ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ วา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
จาํนวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าไดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการท่ีลาประชุม เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมประชุม และ
สงัเกตุการณ์ดว้ย เช่นผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือกฎหมาย เป็นตน้ 

3.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยการลงมติในวาระต่างๆ ของการประชุมสามญั และวิสามญัผูถื้อหุน้ ภายใน
วนัท่ีประชุมหรือวนัทาํการถดัไป บน website ของบริษทัทุกคร้ัง 

 

หมวดที ่2 การปฎบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการของบริษทั มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

 คณะกรรมการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีนโยบาย
ในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
4 เดือน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอเพ่ิมวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

 คณะกรรมการมีมาตรการในการป้องกนั ไม่ใหผู้บ้ริหารใชข้อ้มูลภายในไปหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง 
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนไดส่้วนเสียของตน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการพจิารณาธุรกรรมของบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
ตดัสินใจเพ่ือประโยชนข์องบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับริษทัจะไม่มี
สิทธิเขา้ร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัของบริษทัเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกนัในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
1.1 บริษทัฯ มีนโยบายแจง้กาํหนดการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย ์และเพยแพร่ทาง website ของบริษทั อยา่งนอ้ย 28 วนั ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 ก่อนการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม 
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1.3 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ือเผยแพร่ใน 
website ของบริษทั 

2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
2.1 บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอเพ่ิมวาระ การประชุมล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 15 วนั เพ่ือความเป็นธรรม และโปร่งใสในการพจิารณาวา่จะ
เพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ 

2.2 บริษทัฯ ไดก้าํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
โดยเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อม
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาคุณสมบติั และการใหค้วามยนิยอมของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 

2.3 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

2.4 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

        บริษทัฯ มีนโยบายดูแลผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนโดยผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีบริษทัจะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน 
(งบการเงิน) หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์โดยในเร่ืองของงบการเงิน กาํหนดเวลาในการประกาศผลการดาํเนินงานคือ 45 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส และ 60 วนั นบัจากวนัส้ินงวดบญัชี นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนดให้
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี จดัทาํ และส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทัจดทะเบียนท่ีตนเป็นผูบ้ริหาร ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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(1) รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

(2) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากาการซ้ือขาย
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

นอกจากน้ี ใหผู้บ้ริหารส่งสาํเนารายงานการถือหลกัทรัพย ์จาํนวน 1 ชุดต่อบริษทัฯ 
เพ่ือใหบ้ริษทัเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน ภายในวนัท่ีตอ้งส่งรายงานการถือหลกัทรัพยต่์อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มี
มาตราการลงโทษ หากพบวา่ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษทั อยา่งไรกต็าม กรณีท่ีกรรมการ
และหรือผูบ้ริหารฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว บริษทั จะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

4. การมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการ 
4.1 บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียก่อนการพจิารณาวาระนั้นๆ และ

บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4.2 บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํใหก้รรมการ

รายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาใน
วาระนั้นๆ 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัฯ มีนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั ไม่ควรกระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเหล่านั้น และควรกาํหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของ
บริษทั เพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บักิจการ และเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นได้
รับทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหส้ามารถทาํหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี 
บริษทั ยงัมีมาตรการในการแจง้การทาํผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ี 
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บกพร่อง และการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ โดยบริษทัจะปกปิดเป็น
ความลบัสาํหรับขอ้มูลของผูแ้จง้ดงักล่าว 

 บริษทัฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โดยตรงใหค้รบถว้น เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคม เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการปฎิบติั ดงัน้ี 

1. การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1.1 บริษทัมีนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และการชดเชยจากการใช้
สินคา้หรือบริการในช่วงระยะเวลาการประกนั 

(2) ขั้นตอน และวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้ หรือผูรั้บเหมา 

(3) มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของ
บริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสมํ่าเสมอ 

(4) มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการ และโครงการของบริษทัตั้งอยู ่

(5) บริษทัฯ มีโครงการ และแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ รวมถึงการ
สนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคน ปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) มีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี 

(7) มีการปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งจดัใหมี้การพฒันาความรู้ และ
ศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 บริษทั ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรับ และจดัการกบัขอ้เรียกร้องของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการ 
เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางใน website ของบริษทั 

2. การเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบาย และการจดัทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม 
2.1 บริษทั มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีกระทาํเพ่ือใหส้งัคมไดรั้บรู้ถึงความรับผิดชอบของบริษทั 

และส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ
บริษทั 
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2.2 บริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานแห่งความยัง่ยนืดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมไวใ้นรายงานประจาํปี
ของบริษทั 

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 

 บริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
website ของบริษทั 
 บริษทั ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูล และประชาสมัพนัธ์ โดยกาํหนด
นโยบายการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) อยา่งชดัเจน  นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้
ผูรั้บผดิชอบงานเก่ียวกบั “นกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations หรือ IR)” เพื่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผู ้
ถือหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้พบ
ผูบ้ริหารของบริษทัไดต้ามความเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์วา่ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
แลว้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การเปิดเผยขอ้มูล 
1.1 บริษทั มีกลไกในการดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง และเพียงพอต่อ

การตดัสินใจ 
1.2 บริษทั มีการรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหาร

ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดย
สรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวได ้โดยรายงานผา่นทางรายงานประจาํปี และ website ของบริษทั 

1.3 บริษทั มีการรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

1.4 บริษทั มีการจดัทาํคาํอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion an 
Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินประจาํปีไวใ้นรายงานประจาํปี  
ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปีไดดี้ยิง่ข้ึน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงิน
เพียงอยา่งเดียว 

1.5 บริษทั มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีประจาํปี และค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการไวใ้น
รายงานประจาํปี 
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1.6 บริษทั ไดมี้การเปิดเผย บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมในปีท่ีผา่นมา และ
ความเห็นจากการทาํหนา้ท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการในรายงานประจาํปี 

1.7 บริษทั เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะทอ้นถึง
ภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน
ดว้ย ทั้งน้ี จาํนวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยไดร้วมค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจาก
การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

2. ขอ้มูลขั้นตํ่าท่ีควรเปิดเผยบน website ของบริษทั 
บริษทั ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทาง website ของบริษทัดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

(1) วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
(3) รายช่ือคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
(4) งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั้งปัจจุบนัและปีก่อน

หนา้ 
(5) แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี โดยสามารถดาวน์โหลดได ้
(6) ขอ้มูลท่ีบริษทันาํเสนอต่อส่ือต่างๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรง และทางออ้ม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และ Special purpose 

vehicles หรือ SPV 
(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง 
(10)  การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(11)  หนงัสือเชิญประชุมสามญั และวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(12)  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้อ่ืน (ถา้มี) 
(13)  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
(14)  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
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(15)  กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ 
รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

(16)  กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

(17)  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

(18)  ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

 บริษทั มีนโยบายใหค้ณะกรรมการมีอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้
โดยรวม โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 
และดูแลใหบ้ริษทั มีระบบงานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ไดว้า่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไดด้าํเนินไปในลกัษณะท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการไดจ้ดั
ใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้ง
อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉยั และมีการกาํหนดนโยบาย บทบาท และหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชนข์องกรรมการโดยตรง ดงันั้น 
คณะกรรมการจึงจดัใหมี้กระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส โดยกลัน่กรองจากคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน และขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ โดยบริษทัมีแนวปฎิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั

หลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษทั 
และตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 คน รวมถึงจาํนวนปีการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบน website ของ
บริษทั 

1.2 คณะกรรมการประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในดา้นต่างๆ 
โดยตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน 
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1.3 บริษทั มีคณะกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่ง

อิสระ ในจาํนวนท่ีสาํนกังาน กลต.กาํหนด และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระใหเ้ป็นไป
ตามสดัส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

1.4 คณะกรรมการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยระบุไวใ้น
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

1.5 คณะกรรมการมีการพิจารณาคุณสมบติั ของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อใหก้รรมการ
อิสระของบริษทัมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดย
ความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
กาํหนด 

1.6 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และมีหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการมีการกาํหนด อาํนาจ หนา้ท่ีของประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการไวช้ดัเจน เพื่อไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 

1.7 คณะกรรมการ อาจเลือกกรรมการอิสระใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการได ้
1.8 คณะกรรมการ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแน่งในบริษทัอ่ืน โดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพในการทาํงานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งหลายบริษทั และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฎิบติัหนา้ท่ีในบริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยกาํหนดจาํนวน
บริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไม่ใหเ้กิน 5 บริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.9 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบาย และวธีิปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน
ของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทัไว ้

1.10 บริษทั มีเลขานุการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประสานงานในดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ี  
  คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฎิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง  
  ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

1.11 เลขานุการบริษทั ไดรั้บการฝึกอบรม และพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี  
   และหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ บริษทัไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดแ้ก่ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่าย และรูปแบบ 
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร เพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูอ้นุมติั 

2.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทั้งความเป็น
อิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2.3 ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อใหก้ารทาํ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณา 
หารือ และดาํเนินการใดๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน ทั้งน้ีเพือ่
ประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต่์อหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี  

(1) พิจารณา และใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น 
วิสยัทศัน์ และภาระกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

(2) ติดตาม และดูแลใหฝ่้ายจดัการ ดาํเนินงานตามนโยบาย และแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(3) ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน และการ
ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสเร่ืองต่างๆ 

(4) ดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน ความ
ต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

3.2 จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายดงักล่าว คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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3.3 ส่งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้
มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

3.4 พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทั และผูถื้อ
หุน้โดยรวมเป็นสาํคญั  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และกาํกบั
ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

3.5 จดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และนโยบาย จดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และทบทวนระบบท่ีสาํคญัอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.6 กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร
โดยใหฝ่้ายจดัการปฏิบติัตามนโยบาย และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และมี
การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.8 จดัใหมี้แนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูป้ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง 
website หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยช่องทางการแจง้ใหผ้า่นทางกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวแ้ละรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

3.9 มีกลไกกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการใน
บริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ 
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1 จดัใหมี้กาํหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให ้
      กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ประชุมได ้
4.2 จาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการไดมี้การจดัใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ัง
ต่อปี 

4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีสาํคญัไดน้าํรวมเขา้ไวแ้ลว้ และเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมไดส่้งใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนั
ประชุม 

4.5 กรรมการทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

4.6 ประธานคณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ี
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมใหมี้
การใชดุ้ลยพนิิจท่ีรอบคอบ และกรรมการทุกท่านใหค้วามสนใจกบัทุกประเดน็ท่ีนาํสู่ท่ีประชุม 
รวมทั้งการกาํกบัดูแลกิจการ 

4.7 คณะกรรมการสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการเพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และ
เพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.8 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 
หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็น 
คณะกรรมการสามารถจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4.9 คณะกรรมการ มีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเอง
ตามความจาํเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จะประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปี

ละหน่ึงคร้ัง เพ่ือใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข โดย
กาํหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้ง
เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

5.3 บริษทั จะดาํเนินการใหมี้ท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเดน็ในการประเมินผล การปฏิบติังานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการ
ดาํเนินงานดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

6. ค่าตอบแทน 
6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ มีการเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามท่ีกาํหนดไว ้

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด
ภายในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั โดย
ระดบัค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน และคาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้ไดรั้บ
รวมถึงความยัง่ยนืของบริษทั 

6.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ เป็นประจาํทุกปี เพ่ือ
นาํไปใชใ้นการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้ก
ลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบติังานทาง
การเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาว ผลการประเมิน
ขา้งตน้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และประธานกรรมการจะเป็นผู ้
ส่ือสาร ผลการพิจารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

7. การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร 
7.1 คณะกรรมการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรม และการใหค้วามรู้แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เพื่อใหมี้การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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7.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัเอกสาร และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงจดัแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจาํ ถึงแผนการพฒันา 
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้

7.4 คณะกรรมการจดัใหมี้โครงการสาํหรับพฒันาผุบ้ริหาร โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการ รายงานเป็น
ประจาํทุกปี ถึงส่ิงท่ีไดท้าํไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคู่กนัไปกบัการพิจารณาแผนสืบ
ทอดงาน 

 
 

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2556 
ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 
 
 

         
       ......................................................................... 
        (นางศรีวรา  อิสสระ) 
          ประธานกรรมการ 
             บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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