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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) เชื่อม ัน่และตระหนกัถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีจงึไดจ้ดัท  านโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัขึ้น เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่แีละน ามาปรบัใชค้วบคู่กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่จะ

เพิ่มความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึการสรา้งคุณค่าใหก้บักิจการอย่างย ัง่ยนืในระยะยาว อย่างไรก็ตาม 

เพือ่ใหเ้กดิผลการปฏบิตัติามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและก่อใหเ้กดิพฒันาการดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัสิ  าหรบั 

บคุลากรของบรษิทั อนัไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัในการปฏบิตัิงาน ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะยึดม ัน่และใหค้วามส าคญัต่อหลกัการส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ

บริษทั คือ สทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ

รบัผดิชอบ ของคณะกรรมการบรษิทั โดยจะยดึถอืและปฏบิตัติามแนวทางทีก่  าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้อย่างเคร่งครดั  

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั 

3. คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งเป็นผูน้ าในเรื่องจรยิธรรมและเป็นตวัอย่างในการปฏบิตังิานตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

และก ากบัดูแลเรื่องรายการระหว่างกนั และการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ดูในภาคผนวก) 

4. คณะกรรมการบริษ ัทจะปฏิบตัิหนา้ที่ด ว้ยความทุ่มเทและรบัผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และ มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที ่

ของประธานกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารสูงสุดออกจากกนัอย่างชดัเจน 

5. คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหม้รีะบบการคดัสรรบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส  าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม  

และมกีระบวนการสรรหาทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

6. คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวสิยัทศัน ์กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานที่ส  าคญัของบริษทั โดยพิจารณาถึง 

ปจัจยัความเสีย่ง และวางแนวทางการบริหารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม รวมท ัง้ด  าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงนิ และการ

สอบบญัช ีมคีวามน่าเชื่อถอื 

7. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งต ัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพจิารณากล ัน่กรองงานที่มคีวามส าคญัอย่าง

รอบคอบ 

8. คณะกรรมการบริษ ัทจดัใหม้ีการประเมินผลงานประจ าปีของท ัง้คณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่  

ของคณะกรรมการบรษิทัใหก้ารท างานเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึ้น 

9. คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษ ัท ท ัง้ในเรื่องทางการเงนิและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงนิอย่างเพียงพอ  

เชื่อถือได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมท ัง้จดัใหม้ีฝ่ายประชา สมัพนัธ ์

และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่รบัผดิชอบการใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุ และประชาชนท ัว่ไป 

10. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายและระบบทีส่นบัสนุนเพือ่เอื้อต่อการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจ

ว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ รวมท ัง้ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

11. คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการใหผู้ถ้ือหุน้บริษทัไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ  

และมช่ีองทางทีเ่หมาะสมในการสือ่สารกบับริษทั อาท ิการเปิดเผยสารสนเทศผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทั เป็นตน้ 



 

 

หนา้ที ่2 จาก 24 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของบรษิทั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  

และพนกังานทกุระดบั ยดึถอืปฏิบตัิเป็นค่านิยมร่วมของบริษทัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบริษทั เพื่อใหก้ารบริหารและการปฏบิตังิาน  

มคีวามโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ยดึม ัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม 

2. มจีติส  านึกทีด่ ีซือ่สตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 

3. ยดึถอืประโยชนข์องบรษิทัเป็นส าคญั และไม่มผีลประโยชนท์บัซอ้น 

4. ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

5. ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

6. เปิดเผยขอ้มลูทีส่  าคญัอย่างเหมาะสม ถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

7. มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

 

หลกัปฏิบตัิและกลไกเกี่ยวกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

บคุลากรของบริษทัตอ้งศึกษาหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

โดยละเอียดถีถ่ว้น และปฏบิตัติามโดยถอืเป็นวนิยัในการปฏิบตังิาน ผูฝ่้าฝืนย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม อาจถงึข ัน้

ลงโทษไลอ่อก และอาจถกูด าเนินคดตีามกฎหมายในกรณีทีก่ารกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

ท ัง้นี้  ผูบ้งัคบับญัชาตามล  าดบัช ัน้ทุกฝ่ายงานมหีนา้ที่รบัผดิชอบก ากบัดูแล และสนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานในบงัคบับญัชาปฏิบตัิตาม 

คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างท ัว่ถงึ 

ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนหรือละเวน้การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั ใหว้นิิจฉยัตามลกัษณะของการฝ่าฝืน การจงใจหรอืเจตนา การหลกีเลีย่งจริยธรรม หรือความส าคญัผดิ มลูเหตจูุงใจ ความส าคญั

และระดบัต าแหน่งหนา้ทีข่องผูฝ่้าฝืน อายุ ประวตัิ และความประพฤตใินอดตีสภาพแวดลอ้ม ผลรา้ยอนัเกิดจากการฝ่าฝืน หรือเหตอุื่นอนัควรจะ

น ามาประกอบการพจิารณา 

บุคลากรของบริษทัพึงระลกึเสมอว่า เราไม่อาจก าหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ท ัง้หมดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิ

ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หากบุคลากรของบริษทัประสบปญัหาในการตดัสนิใจ หรือการปฏิบตัิงานที่มไิดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 

ของบรษิทั ใหต้ ัง้ค าถามเกี่ยวกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงัต่อไปนี้ 

• การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรอืไม ่

หากขดัต่อกฎหมาย ใหยุ้ต ิ

• การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบรษิทัหรอืไม่ 

หากขดัต่อนโยบาย ใหยุ้ต ิ
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• การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรมของบรษิทัหรอืไม ่

 หากขดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรม ใหยุ้ต ิ

• การกระท านัน้ส่งผลเสยีต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัหรอืไม่ 

 หากส่งผลเสยี ใหยุ้ต ิ

• การกระท านัน้ส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณข์องบรษิทัหรอืไม ่

 หากส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ ์ใหยุ้ต ิ

• การกระท านัน้จะก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีไ่ม่ดใีนอนาคตหรอืไม ่

 หากก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีไ่ม่ด ีใหยุ้ต ิ

กรณีไม่แน่ใจหรอืไม่อาจตดัสนิใจไดว้่าการตดัสนิใจของตนนัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ ควรหารอืผูร่้วมงาน ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล  าดบัช ัน้ หรือ

กรรมการ ผูบ้งัคบับญัชามหีนา้ทีใ่หค้  าแนะน าในข ัน้ตน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืสอบถามไดท้ีผู่บ้รหิารระดบัสูงและเลขานุการบรษิทั 

 

 

การก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบรษิทั 

ความหมาย 

การก ากบัดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจดัโครงสรา้ง และกลไกการบริหารจดัการภายในบริษทั เพื่อเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ โดยมวีตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัในการสรา้งประโยชนท์ีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

โดยรวม 

การจดัโครงสรา้งและกลไกการบรหิารจดัการดงักลา่วตอ้งสะทอ้นหลกัการส าคญัต่อไปนี้ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั (Responsibilities of the Board) 

ความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

1. เสรมิสรา้งระบบบริหารจดัการทีด่ ีโปร่งใส และมมีาตรฐานชดัเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการแข่งขนั ป้องกนั และ

ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึ้น 

2. สรา้งความเชื่อม ัน่แก่ผูล้งทนุท ัง้ภายในและภายนอกประเทศโดยสนบัสนุนใหม้กีารสือ่สารระหว่างบริษทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และมส่ีวน 

ในการเพิม่มลูค่าทีย่ ัง่ยนืใหก้บับรษิทั 

3. เป็นเครื่องมอืในการวดัผลการด าเนินงานของบรษิทั และตรวจสอบการท างานต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึ้น 

4. สรา้งกรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมท ัง้เป็นการสรา้งพนัธะผูกพนั 

เพือ่ใหฝ่้ายบรหิารใชอ้  านาจภายในขอบเขตทีก่  าหนด 
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แนวปฎบิตัทิี่ดีตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบริษทั 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

ผูถ้ือหุน้ ย่อมมีสิทธิในฐานะเจา้ของบริษ ัท มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการของบริษ ัทผ่าน  

คณะกรรมการบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกเขา้มาท าหนา้ที ่หรอืตดัสนิใจเรื่องทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส  าคญัต่อบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี  าคญั

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ซกัถาม และลงมตติดัสนิใจด าเนินการหรือไม่ด  าเนินการ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธิโดยชอบทีจ่ะ เขา้ร่วม

ประชมุ มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการพจิารณา และรบัทราบผลการลงมต ิ

1.1 บริษทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั เช่น ผูถ้อืหุน้ตอ้งไดร้บัขอ้มูล 

ข ัน้ตอน ระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้และขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างครบถว้นเพยีงพอ ผูถ้ือหุน้ตอ้งมรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณา

ขอ้มูลก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัส  าหรบัวาระปกติ และอย่างนอ้ย 14 วนัส  าหรบัวาระพเิศษตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัตอ้งมช่ีองทางทีห่ลากหลาย เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษทัตอ้งอ านวยความสะดวกในการประชุมผูถ้อืหุน้ สถานทีจ่ดัการประชุมมขีนาดเพยีงพอรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ 

อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอปุสรรคต่อการเดนิทาง 

1.3 บริษทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ ที่มลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนย่อมมสีทิธิเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้ือหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซกัถามขอ้สงสยั เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  

ประธานทีป่ระชมุควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสรมิใหม้กีารแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชมุ 

1.4 ผูถ้อืหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรบัแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติตอ้งเลอืกใชว้ธิีการและอุปกรณ์ออกเสียง  

ทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงผลการลงมตไิดร้วดเร็ว และผูถ้อืหุน้มสีทิธิทราบผลการลงมตอิย่างทนัท่วงท ี

1.5 ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชดุย่อย กรรมการ และเลขานุการบรษิทั ควรเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้หากไม่

ตดิภารกิจที่ส  าคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัความคิดเห็นของผูถ้อืหุน้  นอกจากนี้  ผูบ้ริหารระดบัสูงควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้

ซกัถามเช่นกนั 

1.6 ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบเป็นประจ าทกุปี ท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และ/หรอืมใิช่ตวัเงนิ เช่น 

ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชมุ โบนสั และสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ 

2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงถงึเพศ อายุ เชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชื่อ ความคิดเหน็ทางการเมอืง  

หรอืความพกิาร และจะอ านวยความสะดวกตามเหมาะสมเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  

2.1 ผูถ้ือหุน้ทุกรายย่อมมีสทิธิไดร้บัขอ้มูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย  หรือภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้ือหุน้ชาวต่างชาติ โดยเอกสาร  

ทีส่่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตติอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุม และลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่ง

มาประชุมและลงมติแทนก็ได ้โดยผูถ้ือหุน้มีสิทธิไดร้บัประวตัิและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระท่านนั้นอย่างครบถว้นเหมาะสม  

ในการพจิารณา 

2.3 คณะกรรมการบริษทัตอ้งสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ขา้งนอ้ยใชส้ิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อแต่งต ัง้เป็นกรรมการ ท ัง้นี้  การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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3. บทบาทตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 

การด าเนินธุรกจิของบรษิทั ย่อมเกี่ยวขอ้งกบับคุคลหลายฝ่าย ต ัง้แต่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง 

ไปจนถงึชมุชน โดยแต่ละฝ่ายย่อมมคีวามตอ้งการและมผีลประโยชนท์ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในแต่ละกลุม่ จงึตอ้งก าหนด

เป็นนโยบายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

3.1 บรษิทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุม่อย่างพอเพยีง 

3.2 บริษทัมุ่งม ัน่ในการพฒันาสนิคา้และบริการใหด้ยีิง่ขึ้น และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัสนิคา้และบรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ 

โดยไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบลูกคา้ นอกจากนี้บรษิทัจะด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและไม่เอาเปรยีบคู่คา้ โดยถอืเอาประโยชนข์องบรษิทั

เป็นทีต่ ัง้ 

3.3 บริษทัตอ้งค านึงถงึสวสัดภิาพของพนกังานของบริษทั ไม่เอาเปรียบในการท าสญัญาจา้งงาน มกีารก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

กบัศกัยภาพเพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานของบริษทัมแีรงจูงใจในการท างาน มกีารฝึกอบรม และใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน  

มสีิง่แวดลอ้มในการท างานทีด่ ีมกีารก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิยัในการท างาน ไดร้บัการเอาใจใส่ดูแลอย่างท ัว่ถงึ มแีผนชดเชยที่ ดี

หากมเีหตใุหพ้นกังานของบรษิทัตอ้งยุตกิารท างานดว้ยสาเหตใุดก็ตาม 

3.4 บริษทัตอ้งมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลอื สนบัสนุน และสรา้งประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคมในภาพรวม  

มีแผนการในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดจากธุรกิจของ บริษทั และ 

มกีารวางแผนแกไ้ขอย่างย ัง่ยนื 

3.5 คณะกรรมการควรจ ัดใหม้ีช่องทางที่ผู ม้ ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการได โ้ดยตรง  

ในเรื่องทีอ่าจมปีญัหา พรอ้มระบรุายละเอยีดช่องทางในการตดิต่อไวอ้ย่างชดัเจน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นย า และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียใชป้ระกอบ  

การตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีชี้วดัความโปร่งใสในการด าเนินงานประการหนึ่งซึ่งเป็นปจัจยัส  าคญัในการสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นักลงทุน 

ถงึความซือ่สตัยสุ์จรติในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน  

4.1 คณะกรรมการบริษทั มหีนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ท ัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงนิ และที่ไม่ใช่ทางการเงนิอย่างเพียงพอ 

เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบริษทั ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนัตามทีก่  าหนดโดยกฎหมาย และขอ้บงัคบั 

ของบริษทั และหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัควรจดัท าและปรบัปรุงขอ้มูลบนเว็บไซตอ์ย่างสม า่เสมอ ใหม้ีความครบถว้น รวดเร็ว  

ทนัสถานการณเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่าผูถ้อืหุน้สามารถหาขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ และตดิต่อกบัฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

4.2 จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน และผลงานของบริษทัอย่างสม า่เสมอ และมปีระสทิธิภาพ ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และสาธารณชน ขจดัความเขา้ใจที่ผิด รวมท ัง้มีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธท์  าหนา้ที่ประสานงาน  

กบันกัลงทนุสถาบนั นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในการใหข้อ้มลูการด าเนินงานและการลงทนุของบรษิทั ดว้ยช่องทางการตดิต่อ 

ทีส่ะดวก รวดเร็ว และเขา้ถงึไดง้า่ย 

4.3 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุล บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัช ีพรอ้มท ัง้รายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 
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4.4 ในรายงานประจ าปี บริษทัตอ้งจดัท  ารายงานผลประกอบการของบริษทั รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิ และรายงาน

การก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการและ/หรอืกรรมการชดุย่อย โดยเปรยีบเทยีบจ านวนคร ัง้ 

ของการประชมุคณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการชดุย่อยในแต่ละปี 

4.5 คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบริษทั ตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดใหร้ายงานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชนแ์ก่บริษทัไดเ้ป็นอย่างด ี 

มีความทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบ ัติหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ คณะกรรมการไดร้บัการแต่งต ัง้จากผูถ้ือหุน้ เพื่อก ากบัดูแล 

แนวทางด าเนินงานของบริษทั แต่งต ัง้ฝ่ายบริหารเพือ่รบัผดิชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งต ัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่รบัผดิชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ดร้บั

มอบหมาย และแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมท ัง้แต่งต ัง้เลขานุการบรษิทัรบัผดิชอบการด าเนินการประชมุและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

5.1 องคป์ระกอบ คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ และการแตง่ต ัง้ 

คณะกรรมการภายใตก้ารน าของประธานกรรมการตอ้งมีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการด าเนินการของฝ่ายบริหารได  ้

อย่างต่อเนื่องเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล และบรรลุเป้าหมายทีเ่ป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจของบรษิทั โดยสามารถสรา้งและเพิม่มูลค่า

การลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ๆ 

5.1.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน ในจ านวนนี้ ตอ้งมีกรรมการอิสระไม่ต า่กว่า 1 ใน 3  

ของจ านวนกรรมการทีม่อียู่ ท ัง้นี้ควรจะมกีรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได  ้

5.1.2 คณะกรรมการประกอบดว้ยผูม้ีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญที่จ  าเป็นในการบริหารกิจการของ บริษ ัท นอกจากนี้ 

ควรประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิอย่างนอ้ย 1 ท่าน 

5.1.3 กรรมการแต่ละท่านตอ้งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ และไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการ  

ทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5.1.4 การแต่งต ัง้กรรมการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้ริ่มตน้การสรรหา และเสนอชื่อ  

บุคคลใหม่ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เมื่อไดร้ายชื่อแลว้ใหเ้สนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมติแต่งต ัง้เป็นกรรมการใหม่ต่อไป ท ัง้นี้  คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิการแต่งต ัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง

เพราะสาเหตอุืน่นอกจากการออกตามวาระ 

5.1.5 กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ควรไดร้บัการปฐมนิเทศและขอ้มูลทีม่คีวามจ าเป็น เพือ่เป็นประโยชนต่์อการปฏบิตัหินา้ที่

กรรมการบรษิทั ภายในเวลาสามเดอืนนบัจากทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ 

5.1.6 มกีารเปิดเผยประวตัขิองกรรมการทกุราย ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

และในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

 



 

 

หนา้ที ่7 จาก 24 

5.2 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

กรรมการตอ้งวนิิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมอี  านาจหนา้ที่ตดัสินใจ หากการตดัสนิใจ  

ของคณะกรรมการตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ทีก่ารงานหรอืครอบครวัหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ย่อมบิดเบอืนการตดัสนิใจใหต้ดัสนิเขา้ขา้ง

ตนเอง คนใกลช้ิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ตอ้งค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์  

ของผูถ้อืหุน้ และบรษิทั กรรมการทีข่าดความเป็นอสิระไม่ควรท าหนา้ทีต่ดัสนิใจ 

5.2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัภายใตก้ารน าของประธานกรรมการบริษทั มภีาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงาน 

ของผูบ้รหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธิผล บรษิทัจงึจดัใหม้กีารแบ่งแยกบทบาทหนา้ทีร่ะหว่างประธานกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดออก

จากกนัอย่างชดัเจน 

5.2.2 กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงนิ และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

รกัษาประโยชนข์องผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เขา้ประชมุโดยสม า่เสมอ 

5.2.3 กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ดูในภาคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  

และดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทักบัผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือบริษทัอื่นซึ่งมีผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กลุม่เดยีวกนั นอกจากนี้ยงัตอ้งสามารถใหค้วามคดิเหน็ในการประชมุไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

5.3 บทบาท หนา้ที่ ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตวัแทนของผูถ้ือหุน้ เป็นผูก้ าหนดทิศทางการเจริญเติบโต  และตดัสินใจเรื่องส  าคญัของบริษทั 

คณะกรรมการจึงตอ้งท าหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชนข์องทุกฝ่าย ดูแลการท างานและผลประกอบการของฝ่ายจดัการ การบริหารความเสี่ยง  

รวมท ัง้การก าหนดค่าตอบแทน 

5.3.1 กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

5.3.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัค ับของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมของ ผูถ้ือหุน้ 

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

5.3.3 คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามส าคญัในการก าหนดวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทั โดยร่วมกนั

ทบทวนวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบรษิทัทกุๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อการก าหนดทศิทางดงักลา่ว รวมถงึมกีารพจิารณา

ถงึประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถน าวสิยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธท์ี่ก าหนดขึ้นไปปฏิบตัิ ใหเ้กิดผล 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.3.4 ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย  

และระเบียบของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจกา ร 

และความม ัง่ค ัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5.3.5 เป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทีด่ ีปฏบิตัิตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ของบรษิทั 

5.3.6 เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรูค้วามสามารถ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัมีศักยภาพมากขึ้น  

โดยบรษิทัมกีารสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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5.3.7 ด าเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

ทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอืได ้

5.3.8 จดัใหม้ีการพิจารณาปัจจยัเสี่ยงส  าค ัญที่อาจเกิดขึ้น แ ละก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงดงักล่าว 

อย่างครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมรีะบบหรือกระบวนการที่มปีระสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถงึการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  

ทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากความเสีย่งดงักลา่ว 

5.3.9 จดัใหม้กีารปนัผลก าไร เมือ่บรษิทัมกี าไรพอสมควร และไม่มขีาดทนุสะสม 

5.3.10 สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกนั  

และใหค้วามส าคญักบัการพจิารณาธุรกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยรวม 

5.3.11 กรรมการทีเ่ป็นอสิระและกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระ ในการพจิารณา

ก าหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มที่จะคดัคา้น  

การกระท าของกรรมการอืน่ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

5.3.12 รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

5.3.13 กรรมการจะตอ้งระงบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกรณีทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน โดยจะตอ้งระงบัการซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องบริษทัทนัท ีหากเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญั และระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัทีบ่ริษทั เปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้นี้กรรมการตอ้งแจง้คู่สมรสหรือผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิาและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิติ

ภาวะของกรรมการ ใหเ้ขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายนี้ 

5.3.14 คณะกรรมการ มหีนา้ทีก่  ากบัดูแล และตดิตามไม่ใหก้รรมการและพนกังานท ัง้หมดของบรษิทัท าการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์

ของบริษทัในกรณีทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน โดยจะตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทนัท ีหากเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญั และระงบัการ

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัทีบ่ริษทัเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้นี้พนกั งานตอ้ง

แจง้คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิาและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะของพนกังาน ใหเ้ขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายนี้  

5.3.15 ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

5.3.16 ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ 

5.3.17 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจ 

ว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

5.3.18 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน พรอ้มท ัง้ด าเนินการใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

5.3.19 ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และมบีทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัติาม 

5.3.20 จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพือ่ช่วยด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และบรษิทั อนัไดแ้ก่ การประชมุกรรมการ และ

ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบรษิทัในการปฏบิตัตินและด าเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ 

อย่างสม า่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการ และบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

5.3.21 รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

5.3.22 จดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 
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5.3.23 คณะกรรมการบริษทัตอ้งมกีารประเมินผลงานประจ าปีของท ัง้คณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ในหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีดว้ย และประเมนิผลงานประจ าปีของผูบ้รหิารสูงสุด รวมท ัง้ก าหนดค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 

5.3.24 ในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการสามารถขอค าแนะน า หรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวก ับ 

การด าเนินกจิการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

5.4 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จ านวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก

จากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้เวน้แต่กรรมการท่านใดมคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่ ง

นานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพจิารณาความเป็นอสิระและประสทิธิภาพของการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการรายดงักล่าว และชี้แจงเหตผุลพรอ้มผล

การปฏบิตัหินา้ทีต่่อผูถ้อืหุน้  

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้ต าแหน่งเมือ่ 

• ตาย 

• ลาออก (มผีลต ัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัจดหมายแจง้ขอลาออก) 

• ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ/หรอืพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

• ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อก 

ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะสาเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งต ัง้บคุคลทีม่ี

คุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มแทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยบคุคลทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ

กรรมการทีต่นแทน และหากเป็นกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงจนเหลอืนอ้ยกว่าจ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการทีเ่หลอือยู่กระท า

การในนามของคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกต ัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งทีว่่างท ัง้หมด ภายใน 1 เดอืน

นบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการว่างลงเหลอืนอ้ยกว่าจ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม โดยบคุคลที่ไดร้บัการแต่งต ัง้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงั

เหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

5.5 การจดัต ัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 

เพื่อใหม้กีารพจิารณากล ัน่กรองการด าเนินงานทีส่  าคญัอย่างรอบคอบและมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงใหม้กีารจดัต ัง้

คณะกรรมการชดุย่อยขึ้น ดงัต่อไปนี้ 

5.5.1 คณะกรรมการบริหาร แต่งต ั้งโดยคณะกรรมการบริษ ัท และประกอบดว้ยผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถทางดา้น 

การบรหิารจดัการ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิได ้

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิารจะก าหนดการพฒันาเชิงกลยุทธข์องกลุ่มบริษทัไทคอน อนุมตัริายละเอยีดดา้นการลงทนุ ท ัง้ในเรื่องที่

เกี่ยวกบัทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่เรื่องทางการเงนิ เพือ่ใหบ้รรลซุึง่วตัถปุระสงคข์องบรษิทั เพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และคอยก ากบัดูแลการ

ด าเนินการของกลุม่บรษิทั 
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1) คณะกรรมการบริหารมอี  านาจ และกระท าการสิง่ต่างๆ หรอืกระท าการแทนบรษิทั ในเรื่องทีพ่ึง่ปฏบิตั ิและไม่ขดัต่อ

ขอ้บงัคบับริษทัหรือขอ้บงัคบัที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจน โดยตอ้งปฏบิตัิหรือกระท าการแทนบริษทัในที่ประชุมของบริษทั นอกเหนือจากประเด็นต่างๆ 

ดงัต่อไปนี้ อนัสงวนไวเ้ป็นการเฉพาะ เพือ่การตดัสนิใจโดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

1.1) การขายหรอืการโอน ซึง่ภาระหนา้ทีห่รอืทรพัยส์นิของบรษิทัไม่ว่าจะท ัง้หมดหรอืส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

1.2) การด าเนินธุรกรรมใดๆ ส าหรบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัอนัเป็นทรพัยส์นิทีส่  าคญัของบริษทั 

และ 

1.3) การแต่งต ัง้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณาก าหนด การแกไ้ขหรือการ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดของบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการชดุย่อยใดๆ 

2) คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งก าหนดแนวทาง และก ากบัการจดัการท ัว่ไปของบริษทั และของกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.1) ก าหนดการพฒันาเชงิกลยุทธข์องกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.2) ด  าเนินมาตรการต่างๆ ทีเ่ป็นไปได ้เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.3) ทบทวนและอนุมตั ิค่านิยม กลยุทธ ์วตัถปุระสงค ์แผนงบประมาณ และแผนธุรกจิขององคก์ร 

2.4) ทบทวนและอนุมตัิการด าเนินธุรกรรมทีส่  าคญั (เช่น การลงทุน การไดม้าและจ าหน่ายไป) ทีม่มีูลค่ารวมท ัง้สิ้นไม่

เกนิทีก่  าหนดเอาไว ้หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอเป็นการจ าเพาะเจาะจง หรอืเป็นการท ัว่ไปโดยคณะกรรมการบรษิทั 

2.5) ทบทวนและอนุมตันิโยบายส าหรบัการจดัการทรพัยากรทางการเงนิ และทรพัยากรมนุษย ์

2.6) ทบทวนผลการด าเนินงานท ัง้ทางดา้นการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ดา้นการเงนิของบรษิทั และของกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.7) ทบทวนและพิจารณาหนงัสอืใหก้ารยินยอมและหนงัสือแสดงความจ านงต่างๆ ที่ไดร้บัการลงนามโดยตวัแทน

ทางดา้นกฎหมายจากประเทศจนี (China Legal Representative) (ผูท้ีม่อี  านาจเต็มทีจ่ะท  าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทน ใชส้ทิธ ิและการเขา้รบัพนัธะผูกพนั

ในนามของบรษิทัในประเทศจนี) ซึง่จะถกูเก็บเอาไวโ้ดยเลขานุการบรษิทั และ 

2.8) ตดิตามและทบทวนระบบการด าเนินการทางบญัชธีนาคารของบรษิทัในประเทศจนีเป็นระยะๆ ทีอ่าศยัแนวทางต่างๆ 

อนัรวมถงึการใชต้ราประทบัการเงนิ (Finance seal) และการต ัง้กลุม่ผูม้อี  านาจลงนามร่วมกนั เพือ่บรหิารจดัการเกี่ยวกบัรายจ่าย 

3) คณะกรรมการบริหารจะก าหนดเงือ่นไขทีร่ะบุคุณสมบตัขิองผูส้มคัร ทบทวนและอนุมตักิารแต่งต ัง้/การเสนอชื่อ

ส  าหรบัต าแหน่งฝ่ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษทัไทคอน รวมถึง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงาน

การเงนิ และผูบ้รหิารอาวุโสของบรษิทั (ซึง่รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ) 

5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่าน 

และอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมคีวามรูด้า้นบญัช/ีการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูในภาคผนวก) 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษทั มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเชื่อถือไดร้วมถงึการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอโดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท  ารายงานทางการเงนิ ท ัง้รายไตรมาส และประจ าปี 
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2) พจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็น ไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ รวมท ัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล  และเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

3) สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมปีระสทิธิผลตามวธิีการ และ

มาตรฐานสากล 

4) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ระเบยีบขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น มปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

6) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรกัษาความม ัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มลู และระบบเครอืข่ายสือ่สาร ทีม่ปีระสทิธผิล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

7) สอบทานใหบ้ริษทัมีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ที่สอดคลอ้งตามแนวทางของ

หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล 

8) ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน รวมท ัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

9) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืหวัหนา้หน่วยงาน

ภายนอกทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และค่าตอบแทนบคุคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท  าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย

พจิารณาความเหมาะสมและประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัช ีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พิจารณา และขออนุมตัต่ิอที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีน

เรื่องต่างๆ 

11) พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธก์นั 

และลดความซ า้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

12)  จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบท ัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็น

ประจ าทกุปี พรอ้มท ัง้รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13) ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก ากบัดูแลในเรื่องดงักลา่ว 

14) เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการ

แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชดีว้ย 

15) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

16) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบตามเหตกุารณ ์หรอืสถานการณท์ีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

17) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ไดอ้ีกตามที่คณะกรรมการบริษทัเห็ นว่า

เหมาะสม  

2. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ครบก าหนดตามวาระ 

• พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั 

• ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบยีบบรษิทั หรอืตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

• คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระ ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  

30 วนั โดยบรษิทัตอ้งรายงานพรอ้มส่งส  าเนาหนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ 

4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งต ัง้  

บคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีว่่างลง พรอ้มท ัง้แจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ทราบ โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบทีต่นแทน ซึ่งหากเป็นกรณีทีบ่ริ ษทัให ้

กรรมการตรวจสอบพน้ต าแหน่งก่อนวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถชี้ แจงเหตุผลมายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

5.5.3 คณะกรรมการสรรหา แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1) ก าหนดกระบวนการส าหรบัการแต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษทั และกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการและโปร่งใส 

2) ด าเนินการประเมนิรายปี ซึ่งประสทิธิผลของคณะกรรมการท ัง้คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึประเมนิผลงาน

ของกรรมการแต่ละท่านทีม่ต่ีอประสทิธผิลของคณะกรรมการบรษิทั 

ขอ้ก าหนด 

1) คณะกรรมการสรรหานัน้จะตอ้ง 

1.1) ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวก ับการแต่งต ัง้คณะกรรมการบริษทัและ องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาถงึความสมดุลระหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการที่มใิช่ผูบ้ริหาร ระหว่าง

กรรมการอิสระและกรรมการที่มใิช่กรรมการอิสระ รวมถงึขอบเขตและลกัษณะของการด าเนินการของกลุ่ม

บรษิทั ความตอ้งการของธุรกิจ และความจ าเป็นทีจ่ะหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่เหมาะสมในองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

1.2) ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และประเด็นดา้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และให ้

ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการปรบัปรุงที่จ  าเป็น คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพื่อให ้
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ม ัน่ใจไดต้ลอดเวลาว่ามกีรรมการอสิระทีเ่ขม้แขง็และเป็นอสิระอยู่ในองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั โดย

คณะกรรมการบรษิทันัน้ตอ้งประกอบขึ้นจากกรรมการอสิระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม หรอือย่างนอ้ยครึ่งหนึ่ง 

1.3) พจิารณาว่ากรรมการบริษทัท่านใดถงึก าหนดทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในแต่

ละปี ตามแนวทางทีจ่ะใหม้กีารพน้ต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งคร ัง้ทกุๆ สามปี 

1.4) ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการแต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง หรือการแต่งต ัง้

กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ (รวมถงึกรรมการแทน (ถา้ม)ี) และในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ในการสรรหาแต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งและแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ คณะกรรมการ

สรรหาตอ้งพิจารณาองค์ประกอบและการเขา้ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั และพิจารณาขีด

ความสามารถ การทุ่มเทอทุศิตน การมส่ีวนช่วยสนบัสนุน และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการแต่ละท่าน (เช่น 

การเขา้ร่วม ความพรอ้ม การเขา้มามีส่วนร่วม และคว ามเปิดเผย) รวมถึงบทบาทของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าชื่อของกรรมการที่น าเสนอเพื่อรบัการแต่งต ัง้กรรมการ

บริษทั และการแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบรษิทันัน้จะถูกเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี (รวมถงึการเปิดเผยซึง่กระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ) 

1.5) ก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และให ้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส  าหรบัต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/

ผูอ้  านวยการใหญ่/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

1.6) ระบผูุส้มคัร ทบทวน และอนุมตักิารเสนอชื่อส  าหรบัต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

• กรรมการบริษทั หรือกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต ัง้ หรือการแต่งต ัง้เพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

ใหม่) 

• สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการสรรหา) รวมถงึการประเมนิคุณสมบตัแิละประสบการณข์องผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแต่งต ัง้

รายใหม่คนใดเขา้สู่คณะกรรมการบริษทั และการใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษ ัทว่าการเสนอชื่อ

ดงักลา่วควรจะไดร้บัการสนบัสนุนหรอืไม่ 

1.7) ด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าในกรณีทีจ่ะมกีารแต่งต ัง้กรรมการแทน กรรมการแทนนัน้ควรทีจ่ะมคีวามคุน้เคยกบั

กิจการของบริษทั และตอ้งมคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสม หากว่ามกีารเสนอชื่อบคุคลหนึ่งบคุคลใดเขา้รบัการแต่งต ัง้

เป็นกรรมการแทน แทนกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการใหม้ ัน่ใจว่าบคุคล

ดงักลา่วนัน้ มคีุณสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกบักรรมการอสิระ ก่อนทีจ่ะแต่งต ัง้บคุคลผูน้ ัน้ขึ้นเป็นกรรมการแทน 

1.8) ด าเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ทีจ่  าเป็น ไม่ว่ากรรมการนัน้มีความเป็นอสิระหรอืไม่ และ

พจิารณาถงึปจัจยัทีส่  าคญัขอ้อืน่ๆ 

1.9) หากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาไดว้่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่งมลีกัษณะทีอ่าจไม่เขา้ข่ายของการท าหนา้ทีไ่ด ้

อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะไดน้ าเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อให ้

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาต่อไป และหากว่าคณะกรรมการสรรหาพจิารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใด

นัน้ไม่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาก็จะน าเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อให ้

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไปเช่นเดยีวกนั 
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1.10) ทบทวนต าแหน่งกรรมการอื่นๆ ที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่ และพิจารณาว่ากรรมการท่านนัน้ๆ 

สามารถปฏบิตัิ และพจิารณาว่าทีผ่่านมาท่านไดป้ฏบิตัหินา้ทีข่องตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษทัได ้

อย่างพอเพยีงหรอืไม่ โดยพจิารณาจากจ านวนการเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในบรษิทัอืน่ๆ และหนา้ทีห่ลกั

อืน่ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะไดใ้ชดุ้ลยพนิิจของตนเองในการก าหนดจ านวนข ัน้สูงสุด

ของการเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในบรษิทัอืน่ๆ ซึง่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งได  ้

1.11) ทบทวนขอ้มลูส  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการบรษิทั ทีจ่ะตอ้งรวบรวมไวใ้นรายงานประจ าปี ขอ้มลูส  าคญัดงักลา่ว

นัน้จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบตัิทางดา้นการศึกษาและดา้นความ

เชี่ยวชาญ การถอืครองหุน้ในส่วนของบริษทัและบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนัน้

ด  ารงต าแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วนัที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการเป็นคร ัง้

แรก วนัที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการคร ัง้ล่าสุด และต าแหน่งกรรมการอื่นๆ ที่กรรมการแต่ละท่านด ารง

ต าแหน่งอยู่ หรือเคยด ารงต าแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต ัง้ในต าแหน่ง

กรรมการบรหิาร มใิช่กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการอสิระ และหนา้ที่หลกัอืน่ๆ 

5.5.4 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

1) ทบทวนและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการส  าหรบั 

• ขอบข่ายงานท ัว่ไปส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และบุคลากรฝ่ายบริหารที่ส  าค ัญ 

(หมายความถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มอี  านาจและหนา้ที่รบัผดิชอบ

ส าหรบัการวางแผน การส ัง่การ และการควบคุมกจิการต่างๆ ของบรษิทั) ของกลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน และบคุลากรฝ่ายบรหิารทีส่  าคญัแต่ละท่านของกลุม่บรษิทั 

• การวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

 การทบทวนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะครอบคลมุประเดน็ต่างๆ ทกุดา้นทีเ่กี่ยวกบัค่าตอบแทน อนัรวมถงึ 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพเิศษแก่กรรมการผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ที่พเิศษ หรอืปฏบิตัเิพิม่เป็นพเิศษใหก้บัทางบรษิทัหรอืกลุม่บรษิทั เงนิเดอืน 

ค่าเบี้ยประชมุ โบนสั การใหส้ทิธซิื้อหลกัทรพัย ์รางวลัจูงใจ รางวลัตอบแทน โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ 

2) วตัถปุระสงคห์ลกั 

• ก าหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส ส  าหรบัการพฒันานโยบายเกี่ยวกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

และส าหรบัการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน และ 

• ก าหนดระดบัและโครงสรา้งของค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนใ์นระยะยาวและนโยบายการ

บรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั ใหม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม ดงึดูด รกัษา และจูงใจกรรมการใหม้กีารดูแลทีด่ี

ต่อกลุ่มบริษทั และผูบ้ริหารใหม้ีการดูแลจดัการกลุ่มบริษทัใหป้ระสบซึ่งผลส าเร็จ รวมถึงภาระความ

รบัผดิชอบของทางกลุม่บรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทั 

 ขอ้ก าหนด 

1) ด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุม่บริษทัตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษทั 

ตรงตามวตัถปุระสงคแ์ละกลยุทธข์องกลุม่บรษิทั และถกูน าไปปฏบิตัติาม ภายในกลุม่บรษิทัอย่างเหมาะสม 
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2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิทางดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษทัเป็นประจ าทุกปี รวมถึงแผน

ประสทิธภิาพ/ขอ้จ ากดั และ/หรอืการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวอืน่ๆ เพื่อทีจ่ะ 

• สนบัสนุนแผนการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวและการใหส้ทิธิร่วมกนักบัการจดัสรรหุน้หรือการใหส้ทิธิ์การซื้อ

หุน้ หรือการใหผ้ลตอบแทนแบบมกี าหนดระยะเวลาแบบอื่นๆ ซึ่งจะอนุญาตใหส้ามารถใชผ้ลประโยชนไ์ด ้

บางส่วนเท่านัน้ในแต่ละปี 

• สนบัสนุนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารใหถ้อืครองหุน้เอาไวน้านเกนิกว่าระยะเวลาการใหส้ทิธ ิโดยขึ้นอยู่กบั

ความจ าเป็นในการจดัการดา้นการเงนิส  าหรบัตน้ทนุในการไดหุ้น้มาและภาระภาษทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

• ประเมนิตน้ทุนและผลประโยชนข์องแผนรางวลัจูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ควรจะ

ไดร้บัสทิธผิลประโยชนต์ามแผนรางวลัจูงใจระยะยาวดงักลา่ว 

• ใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทัในการอนุมตักิารเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืแผนรางวลัจูงใจใดๆ ตาม

โอกาสอนัเหมาะสม 

3) ทบทวนการรบัรองต่างๆ ของคณะกรรมการบรษิทั โดยกระท าเป็นประจ าทกุปี (และในส่วนของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร

เพือ่อนุมตัใินช่วงการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี) ทบทวนผลการด าเนินงาน และค่าตอบแทนของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิาร กรรมการบริหาร และ

ผูบ้รหิาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอนแทนทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยพจิารณารวมถงึประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

• อตัราส่วนทีส่  าคญัและเหมาะสมของค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริหารและผูบ้รหิารนัน้ ควรมลีกัษณะเป็น

โครงสรา้งทีเ่ชื่อมโยงรางวลัตอบแทนเขา้กบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและรายบคุคล รางวลัตอบแทนทีอ่งิ

ตามผลการด าเนินงานดงักล่าวนัน้ ควรจะสอดคลอ้งกนักบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ และตอ้งสนบัสนุน

ความส าเร็จในระยะยาวของกลุม่บรษิทั รวมถงึนโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร ตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัระดบัของผลงานทีม่ส่ีวนช่วย

สนบัสนุนบรษิทัในดา้นของความพยายาม เวลาทีใ่ชไ้ป และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ หรือแผนจดัสรรหุน้ของ

บรษิทัใหก้บักรรการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร เพือ่ทีผ่ลประโยชนข์องกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหารดงักลา่วจะไดส้อดคลอ้ง

กบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

4) เสนอวตัถุประสงค์ เกณฑก์ารปฏิบตัิหนา้ที่ที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) ทบทวนภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั อนัเกิดขึ้นจากการยกเลกิสญัญาจา้งกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

สญัญาจา้งดงักลา่วนัน้ประกอบเขา้ไวด้ว้ยขอ้ก าหนดการเลกิจา้งทียุ่ตธิรรมและสมเหตสุมผล ซึ่งจะไม่เป็นการเอื้อเฟ้ือทีม่ากเกินไป และพจิารณาการ

ใชข้อ้ก าหนดในสญัญา เพือ่ใหท้างกลุ่มบรษิทัสามารถทวงคนืค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ในสถานการณ์พเิศษ อย่างการ

ประกาศผลลพัธข์อ้มลูทางการเงนิทีผ่ดิพลาด หรอืการด าเนินงานทีไ่ม่ถกูตอ้งทีส่่งผลใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิต่อทางกลุม่บรษิทั 

6) ด าเนินการและอนุมตักิารใหผ้ลตอบแทน เช่น การใหผ้ลตอบแทนพเิศษ โบนสั การจดัสรรหุน้ของบรษิทัหรือแผนการให ้

รางวลัจูงใจระยะยาวอืน่ๆ แก่ผูบ้รหิารอาวุโสของกลุม่บรษิทั โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั 

7) ใหค้ าแนะน าตามที่จ  าเป็นแก่ผูบ้ริหาร เกี่ยวกบันโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ ส  าหรบัลูกจ ้างประเภทอื่นๆ 

นอกเหนือจากผูบ้รหิาร 
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5.5.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1) พิจารณาและอนุมตัินโยบาย วตัถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ส  าหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานใน

กระบวนการบริหารความเสีย่งของพนกังานในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ ท ัง้นี้นโยบาย 

วตัถปุระสงค ์และกรอบการบรหิารความเสีย่ง จะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้ 

2) พจิารณานโยบายการบริหารความเสีย่งของธุรกรรมของบริษทัใหค้รอบคลมุความเสีย่งทางธุรกจิและกลยุทธ ์(Business 

& Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสีย่งการรายงานทางการเงนิ (Financial Report Risk) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและการ

ปฏบิตัติาม (Legal & Compliance Risk) และความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง (Reputational Risk) 

3) ก ากบัดูแลใหม้กีารระบคุวามเสีย่ง โดยพจิารณาปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ที่อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่ สามารถ

บรรลุวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไว ้และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กิดขึ้นของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบไุว ้เพือ่จดัล  าดบัความเสีย่งและเลือกใชว้ธิี

จดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

4) พจิารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมอืในการบริหารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ

และขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ 

5) พจิารณาและทบทวนการก าหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีทีไ่ม่เป็นไปตาม

เพดานความเสีย่งทีก่  าหนด (Corrective Measures) 

6) ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งท ัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing) 

7) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส  าหรบัธุรกรรมที่จะจดัต ัง้ขึ้นใหม่ 

รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัธุรกรรม 

8) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี ถา้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตั ิ

9) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีที่มีป ัจจยัหรือเหตุการณ์ส  าค ัญ  

ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีสุ่ด 

10) ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสี่ยง 

ดา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

11) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5.5.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั  

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

1) พจิารณาและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2) ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

3) ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีของบริษทั โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏิบตัิของบริษทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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4) พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน (Sustainability 

Management : SM) ซึ่งรวมถงึการด าเนินกิจกรรม จดัท  าโครงการเพื่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) พจิารณาและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ต่อ

คณะกรรมการบรษิทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

7) พจิารณาและทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

8) ท าการเปิดเผยหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและแนวปฏบิตัทิี่ดทีีเ่กี่ยวขอ้งต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทกุกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั 

ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ พนกังาน ลูกคา้ ลูกหนี้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชน และสงัคม 

9) ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพือ่เตรียมความพรอ้มของเอกสารในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดย

หน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

10) ใหค้ าปรกึษาแก่ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

11) ค าปรึกษาแก่คณะท างานเพื่อเตรียมความพรอ้มของเอกสารในการขอต่ออายุใบรบัรองการเป็น CAC Certified 

Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

12) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ

5.6 การประชมุคณะกรรมการ และการไดร้บัเอกสารขอ้มูล 

กรรมการทกุคนควรเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที ่และ

ประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านตอ้งไดร้บัทราบวนัประชุม ระเบยีบวาระการประชุม และขอ้มูลการประชุมเพือ่น าไปศึกษาล่วงหนา้

พอสมควร 

5.6.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งอุทิศเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการด าเนินงานของบริษทัอย่างเต็มที่ และพรอ้มที่จะ 

เขา้ร่วมประชุมอย่างสม า่เสมออย่างนอ้ยไตรมาสละหนึ่งคร ัง้ หรือตามความจ าเป็น โดยมเีลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมความพรอ้ม 

เตรียมเอกสารทีใ่ชใ้นการประชุม และเชิญประชุม ท ัง้นี้  การประชุมคณะกรรมการแต่ละคร ัง้ตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั

บรษิทั 

5.6.2 เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารสูงสุด ท ัง้นี้  ผูบ้ริหารสูงสุด ควรพิจารณา 

ค าขอของกรรมการทีจ่ะบรรจเุรื่องอืน่ทีส่  าคญัเป็นวาระการพจิารณาในการประชมุคร ัง้ต่อไป 

5.6.3 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่ผูบ้รหิารในการน าเสนอขอ้มลู และเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการ

บรษิทัทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่  าคญั 

5.6.4 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งลว่งหนา้โดยมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศึกษา พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกตอ้ง 

ในเรื่องต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละคร ัง้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นการเรยีกประชมุเร่งด่วน 

5.6.5 คณะกรรมการบริษทัสามารถขอเอกสารขอ้มูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษ ัท  

จากผูบ้รหิารระดบัสูง โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน เพือ่ประกอบการประชมุแต่ละคร ัง้ และสามารถขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากที่ปรกึษา

ภายนอกไดห้ากเหน็ว่าจ าเป็น โดยบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 
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5.6.6 กรรมการทีอ่าจจะมคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในวาระการประชุมใดจะตอ้งงดออกเสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ 

หรอืออกจากหอ้งประชมุ 

5.6.7  การจดบ ันทึกการประชุมคณ ะกรรมการบริษ ัท  จะต ้องมีความช ัด เจนท ั้งผลการป ระชุม  และความ เห็น 

ของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใชอ้า้งองิ 

5.7 ผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอี  านาจหนา้ที่ด  าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ัง้นี้  การใช ้

อ  านาจของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าไดห้ากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

5.7.1  ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ในกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

5.7.2  ก าหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ และสือ่สารไปยงับคุลากรของบริษทั 

และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

5.7.3  น านโยบาย และกรอบการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ใหบ้คุลากรของบรษิทัถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั และต่อเนื่อง 

5.7.4  ก าหนดใหม้ีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ต่อคณะกรรมการ 

ก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างสม า่เสมอ 

5.7.5 ก าหนดใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

5.7.6  ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ

ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.8 เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทั เป็นผูท้  าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่างราบรื่น และโปร่งใส  

เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5.8.1 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งแต่งต ัง้เลขานุการบรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่ท  าหนา้ทีจ่ดัเก็บ

เอกสาร รายงานการประชุม และจดัเก็บและส่งส  าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งเสนอ 

ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท  าการนบัแต่วนัที่บริษทัไดร้บัรายงาน และกระท าการอื่นที่คณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทนุก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมือ่มกีารแต่งต ัง้แลว้ใหป้ระธานกรรมการ

แจง้รายชื่อไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุภายใน 14 วนั 

5.8.2 เลขานุการบริษทัมหีนา้ที่ด  าเนินการและประสานงานเกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุน้  

ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบักฎหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัควรรบัทราบ รวมท ัง้จดัอบรมและใหข้อ้มลูแก่กรรมการ 
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5.9 การแบง่แยกบทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการ และผูบ้รหิารสูงสดุ 

เพื่อใหก้ารแบ่งแยกหนา้ที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของบริษทั  และการบริหารงานประจ าของบริษทัออกจากกนั และเพื่อให ้

กรรมการท าหนา้ทีดู่แล และประเมนิผลการบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ จงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดเป็นคนละบคุคล

กนัเสมอ 

5.9.1 บทบาท หนา้ที่ ของประธานกรรมการ 

1) ดูแลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื แต่ตอ้งไม่มส่ีวนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบริหารงาน

ปกตปิระจ าวนั โดยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสูงสุดภายใตก้รอบอ านาจทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ 

2) เป็นประธานอย่างเป็นธรรมในทีป่ระชมุท ัง้ในการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3) สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุใชส้ทิธอิอกเสยีง และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั 

5.9.2 บทบาท หนา้ที่ ของผูบ้ริหารสูงสดุ 

1) น านโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมาพฒันาอย่างมีประสทิธิภาพ และปฏิบตัิใหเ้กิดผลส าเร็จ  

บรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

2) วางแผนกลยุทธท์างดา้นการเงนิ การลงทนุ การบรหิาร และการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้หมาะสมกบับรษิทั 

3) น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิเรื่องส  าคญัต่างๆ เช่น การจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทั  

การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การคดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

4) อนุมตัเิรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานทีส่  าคญัต่างๆ ของบรษิทั 

5) รบัทราบขอ้รอ้งเรยีนและรบัแจง้เบาะแสการทจุริต รวมถงึขอ้ขอ้งใจเกี่ยวกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ธุรกจิของบรษิทัจากผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยด าเนินการตามข ัน้ตอนการจดัการเรื่องทีม่กีารรอ้งเรยีน 

6) เป็นผูม้อี  านาจในการบงัคบับญัชาพนกังานทกุระดบัช ัน้ 

7) คดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบรษิทั ทีส่มควรไดร้บั

การเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิาร 

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการท ัง้คณะน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ

และโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่และการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึ้นต่อไป 

โดยแบบประเมนิผลประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ดงันี้ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

4. การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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5.11 แผนการสบืทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า บริษทัมรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงาน

บรหิารทีส่  าคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม  

ท ัง้นี้  บริษทัตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรเพื่อวางแผนการสบืทอด โดยเฉพาะในต าแหน่งผูบ้ริหาร โดยก าหนด

นโยบาย/แนวทางการบริหารและพฒันาผูบ้ริหาร รวมท ัง้การจดัท  าแผนพฒันารายบุคคล เพื่อใหม้ีความพรอ้มขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  

เมือ่มตี  าแหน่งว่าง ไดแ้ก่ ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายการเงนิ ผูจ้ดัการท ัว่ไป และผูอ้  านวยการ

ฝ่ายหรอืเทยีบเท่า 
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ภาคผนวก 

1. คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑป์ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ก าหนดไวด้งัน้ี 

1.1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่ม ีส ิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั* ท ัง้นี้  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

1.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ไดเ้งนิเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม

ของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ท ัง้นี้  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป้นผูถ้ือหุ น้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั 

1.3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และ

บตุร รวมท ัง้คู่สมรของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม  หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี  านาจควบคุม

ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท ัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

1.5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุมหรอืเป็นหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

1.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บั

ค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

1.7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เช่น การมขีอ้ตกลงใน Shareholders agreement เกี่ยวกบัการแต่งต ัง้กรรมการเพือ่เป็นตวัแทนและดูแลผลประโยชนข์องผูถ้อื

หุน้กลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

1.8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบริษทั หรือบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียั

ในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ  เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั ท ัง้นี้  โดยท ัว่ไปการแสดง

ความเห็นอย่างอิสระ หมายความถงึการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ไดม้อบหมาย โดยไม่ค านึงถึง ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกบั

ทรพัยส์นิหรอืต าแหน่งหนา้ที ่และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด รวมถงึไม่อยู่ภายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ทีอ่าจบบีบงัคบัใหไ้ม่

สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างตรงไปตรงมา 

*รวมถงึบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 
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2. คณุสมบตัเิฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1. ตอ้งเป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑป์ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไว ้ไม่เป็น

กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย

ล  าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั 

2.2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล  าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  

2.3. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สุจริต มจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมเีวลาเพยีง

พอทีจ่ะอทุศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหินา้ที่ใหแ้ก่บรษิทัได ้และกรรมการมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ท ัง้นี้  ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้และควรไดร้บัการพฒันาความรูด้า้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างต่อเนื่อง  

3. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

3.1. มีประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ และความเขา้ใจถึงคุณสมบตัิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  

และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมคีวามรูด้า้นบรรษทัภบิาล 

3.2. ตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั มคีวามเป็นกลางตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

3.3. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที ่

4. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

4.1. มปีระสบการณ ์ความรูค้วามสามารถ และความเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึมคีวามรูด้า้นบรรษทัภบิาล 

4.2. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที ่

5. คณุสมบตัขิองผูบ้ริหารสูงสดุ 

5.1. มคีุณสมบตัทิีไ่ม่ขดัต่อมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

5.2. มปีระสบการณใ์นการบรหิารองคก์ร และเคยด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงไม่นอ้ยกว่า 8 ปี 

5.3. มคีวามเป็นผูน้ า วสิยัทศันก์วา้งไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ และประวตักิารท างานทีด่ี 

5.4. มปีระสบการณด์า้นวางแผนกลยุทธท์างดา้นการเงนิ การลงทนุ การบรหิารจดัการ และการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

5.5. เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในธุรกจิของบรษิทั และสามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอ 

5.6. มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี มีทกัษะในการติดต่อสื่อสารกบัคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้สามารถประสานงานไดด้ี  

ท ัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

5.7. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่ าจะท า 

เพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผู์อ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งต ัง้ 
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6. คณุสมบตัแิละหนา้ที่ส าคญัของผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีุณสมบตัแิละหนา้ทีด่งัต่อไปนี้ 

6.1. มคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีตรวจสอบภายใน 

6.2. มีสทิธิที่จะขอตรวจสอบทรพัยส์ินและกิจกรรมต่าง ๆ  รวมท ัง้หนงัสือ บญัชี เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี จดหมายโตต้อบ  

และรายงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6.3. สามารถขอใหพ้นกังานของฝ่ายงานทีร่บัการตรวจสอบใหข้อ้มลู ค าชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องทีท่  าการตรวจสอบ 

6.4. ตอ้งเสนอผลการประเมนิการควบคุมภายในของบรษิทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ 

7. ค าจ ากดัความ แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บคุคลที่เกี่ยวโยง หมายถงึ ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั 

หรอืบรษิทัย่อย รวมท ัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

รายการที่เกี่ยวโยง หมายถึง รายการระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อยกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทั หรือรายการระหว่างบริษทัย่อย 

กบับคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัแบ่งเป็น 5 ประเภท คอื 

7.1. รายการการคา้ที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เกี่ยวกบัสนิทรพัย์/บริการอนัเป็นธุรกิจปกติของบริษทั ที่ท  าเป็นประจ า  

และเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป เช่น การซื้อขายทีด่นิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

7.2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคา้เกี่ยวกบัสนิทรพัย /์บริการเพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปกตขิองบริษทั  

ใหด้  าเนินการไปไดอ้ย่างราบรื่น ไดแ้ก่ การไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการโรงงานและคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

7.3. รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะส ัน้ คือ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่ไม่สามารถแสดงไดว้่าเป็นไปตามเงือ่นไข

การคา้ท ัว่ไป และมอีายุสญัญาเช่าไม่เกนิกว่า 3 ปี 

7.4. รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอืน่ 

7.5. รายการความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม เช่น เงนิทุนหมุนเวียน ในรูปเงนิกู ้การใหกู้ย้ืมค า้ประกนั เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัจะตอ้งไดร้บัผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอตัราตลาด 

8. บริษทัยอ่ย หมายถงึ 

บรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) บรษิทัทีบ่รษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) มอี  านาจควบคุมกจิการ 

(ข) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกจิการ 

(ค) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใตอ้  านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใตอ้  านาจควบคุมกจิการของบรษิทั

ตาม (ข) 

9. บริษทัร่วม หมายถงึ 

บรษิทัที ่ไทคอน หรอืบรษิทัย่อยมอี านาจในการมส่ีวนร่วมตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทั แต่ไม่ถงึระดบั

ทีจ่ะมอี  านาจควบคุมนโยบายดงักลา่วและไม่ถอืเป็นบรษิทัย่อยหรอืกจิการร่วมคา้ 



 

 

หนา้ที ่24 จาก 24 

ในกรณีที่ ไทคอน หรือบริษทัย่อยถือหุน้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัต ัง้แต่รอ้ยละยี่สิบแต่ไม่เกินรอ้ยละหา้สิบของจ านวนสทิธิ  

ออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทันัน้ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า ไทคอน หรอืบริษทัย่อยมอี านาจในการมส่ีวนร่วมตดัสนิใจตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะพสูิจน ์

ใหเ้หน็เป็นอย่างอืน่ 

10. อ านาจควบคมุกจิการ หมายถงึ 

การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทันัน้ 

(ข) การมอี  านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไม่ว่าเพราะเหตอุืน่ใด 

(ค) การมอี  านาจควบคุมการแต่งต ัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการท ัง้หมดไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 

 

 

 

 

 


