
 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ  
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า 
 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร  
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใส  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน 
 

หลักปฏิบัติ 1.1  
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี  
แนวปฏิบัต ิ
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี  
 2. ก าหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือติดตามให้ฝ่าย
จัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร   
 3. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพ่ือก าหนดกรอบทิศทาง
องค์กร และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 4. ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท  
 5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ 
  - ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม 
  - พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์  
 6. มีการติดตามและประเมินผล โดยก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะ
กรรมการบริหาร เป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส 

หลักปฏิบัติ 1.2  
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน 
 
 



 

แนวปฏิบัติ   
 1.  ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.   คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นใน
จริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการด าเนินการและปฏิบัติตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 3.  คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดง
ถึงหลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดท าและพิจารณาอนุมัตินโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
 4.  คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอ้ือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และ
ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจ า 
  5. การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอ่ืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 
โดยก าหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ส่งเสริมให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท  
 
หลักปฏิบัติ 1.3  
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศ
ที่เก่ียวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แนวปฏิบัติ 
 1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดย
พิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการด าเนินงาน
ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมี
กระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

หลักปฏิบัติ 1.4  
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  



 

แนวปฏิบัติ  
 1.   คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่ส าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
 2.   คณะกรรมการบริษัทจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุ กคน และ
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง 
 3.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และก าหนดให้มี
การติดตามงานที่มอบหมาย 
  1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับอนุมัติ  
  2)  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
  3)  คู่มืออ านาจด าเนินการ หรือ ระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 2.1   
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) 
เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน 
เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  
 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง 
       1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใช้อย่างเหมาะสม 
  2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
  3) ความสามารถในการแข่งขัน ความช านาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ              
 3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัทอยู่ในจิตส านึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 

หลักปฏิบัติ  2.2  
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/
หรือ ประจ าปีของบริษัท น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 



 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท  ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ าเสมอ  
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท   

1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียกับบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่
ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากท่ีสุด 

  2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก  
  3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อบริษัทและ

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดล าดับความส าคัญมาด าเนินการให้เกิดผล  
 3. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และศักยภาพของบริษัท ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 5. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานประจ าปี ทั่ว
ทั้งองค์กร 
 6. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสม 
และติดตามการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี  
 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล     
หลักปฏิบัติ 3.1      
 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว้   
แนวปฏิบัติ  
 1.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จ ากัดเพศ 
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ านวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ 



 

 3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล
ให้กรรมการอิสระท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
 4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงาน
ประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัติ 3.2      
 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ
และการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 
แนวปฏิบัติ 
 1.  คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 2.   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่าง
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ดังนี้ 
  1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อย
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน 
   (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระ
การประชุม  

   (5)   ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(6) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

   (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท
จะอภิปรายประเด็นส าคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่
รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

(8)   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

  2)   กรรมการผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 



 

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการ
ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้อง

ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ 
       2) รองประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการ

บริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งท าหน้าที่
ประธานที่ประชุม แทนในวาระนั้น 

 4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในกรณีท่ีกรรมการ
อิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 
 5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง
ข้อมูล และเสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
 6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด   
 

หลักปฏิบัติ 3.3      
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
 2.  คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือให้
ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 
 

หลักปฏิบัติ 3.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ   
แนวปฏิบัติ 
 1.    คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (accountability 
and responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  
 3.    ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น 



 

 4.    คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน  
 

หลักปฏิบัติ 3.5    
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ    
แนวปฏิบัติ  
 1.   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน  
 2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท  
 3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกิจการอ่ืนที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 4. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
 5. คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่
ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 

หลักปฏิบัติ  3.6    
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง  
แนวปฏิบัติ 
 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง 

1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม 
ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความช านาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุน
หรือตามสัญญาร่วมทุน  

2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) 
และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย  และในกรณีที่
บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่  
อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่  

3)  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ 
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  



 

4)  การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การ
เลิกบริษัทย่อย เป็นต้น  

2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดท า
สัญญาร่วมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และก าหนดเวลา 
 

หลักปฏิบัติ 3.7   
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย โดยน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 
แนวปฏิบัติ 
 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผล
รายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

หลักปฏิบัติ 3.8    
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน
ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
แนวปฏิบัติ  
 1. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ 
  -  แนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
  -  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร) 
  -  บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท  
 2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 

หลักปฏิบัติ 3.9     
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น และเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 



 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้
กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี  
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้าสู่การประชุม  
 4. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม   
 5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง   
 6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณทีี่จ าเป็นคณะกรรมการบริษัท
อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง 
ตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไมม่ีฝ่ายจัดการร่วมดว้ยและควร
แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย  
 8.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 4.1     
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
 2.   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม  
 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลให้มีแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และ
รายงานแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 5. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอ่ืนต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท  



 

หลักปฏิบัติ  4.2    
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  
  - ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบ าเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการ 
   ด าเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
  - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เงินตอบแทนการเกษียณอายุ  ESOP  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้
สื่อสารกับกรรมการผู้จัดการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดังนี้ 
  - ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  - สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของ
บริษทัให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

หลักปฏิบัติ 4.3    
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1. บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
 

หลักปฏิบัติ 4.4   
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากร
บุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  - โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
  - แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ 
 

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 5.1    
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 



 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือ
กระบวนการท างาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท 
 2.   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

หลักปฏิบัติ  5.2    
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation Plan)  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  โดยค านึงถึงสิทธิตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค านึงถึง 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
 2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน
หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 
 4.   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้ง
เบาะแส ในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ใน 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
 

หลักปฏิบัติ 5.3     
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือความยั่งยืน 
แนวปฏิบัติ  
 1.   ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 



 

 4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ าบัด
และฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หลักปฏิบัติ 5.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1.  คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 
 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 6.1    
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
  - ก าหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
  - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส าคัญของบริษัท  
  - บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  
  - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมี
สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้ 
  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
  - ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับความผิดปกติที่มีนัยส าคัญ 
 

หลักปฏิบัติ  6.2     
 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระ 
 
 



 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน 
ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2.  คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
 

หลักปฏิบัติ 6.3    
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อม
ใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยผู้มี
ส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้อง
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น  
 

หลักปฏิบัติ 6.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดท านโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก   
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
 



 

หลักปฏิบัติ  6.5 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  
แนวปฏิบัติ  
 1. ก าหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  
 2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน  ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล    
หลักปฏิบัติ 7.1     
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง    
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นัก
ลงทุนสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง 
 2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดท า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
 3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือ
ประจ าปี  
 4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและ
เปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

หลักปฏิบัติ  7.2    
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ช าระหนี้  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท 
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความ 
สามารถในการช าระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว 



 

 2. การอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการ
บริษัทมั่นใจว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความ สามารถในการช าระหนี้ 
 

หลักปฏิบัติ 7.3    
 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือ
กลไกอ่ืนในการแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย    
แนวปฏิบัติ  
 1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
กรณีท่ีบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  
 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ าเสมอ 
 3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  
 

หลักปฏิบัติ 7.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม     
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์
รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิ ทธิมนุษยชน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับ
สากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การ
สร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 

หลักปฏิบัติ  7.5     
 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
ท าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม 
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์  
 
 



 

หลักปฏิบัติ 7.6     
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติ  8.1    
 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระท า
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการ
เข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท 
 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น  
 5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมเอกสารที่เกีย่วข้อง โดยจัดท าเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม  
 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยบริษัทส่งหนังสือ 
บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ 
 7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  โดยหุ้นประเภท
เดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 



 

หลักปฏิบัติ  8.2      
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น    
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น 
 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 4.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้ 
  1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  2) ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 
  3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และ
   ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม  
  4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 
  5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล 
  6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ 
  7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 
หลักปฏิบัติ  8.3     
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน     
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน 
การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระ พร้อมค าถาม ค าตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วันนบัจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 

 


