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นโยบายเกี
ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี (Corporate Governance) 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") มกีารบรหิารงานโดยยดึถอืแนวปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการที�ดขีองสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ("สาํนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") โดยตระหนกัถงึความสาํคญัของการดาํเนินธุรกจิและการพฒันาระดบัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที�มอียู่ใหด้ยีิ�งขึ6น เพื�อการเตบิโตทางธุรกจิที�ดอีย่างยั �งยนืในระยะยาวและสนับสนุนใหเ้กดิความโปร่งใส ซึ�งหลกัการดงักล่าวไม่
เพยีงแต่เป็นการสรา้งความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายเทา่นั 6น แต่ยงัสามารถสรา้งคุณประโยชน์
และผลการดาํเนินธุรกจิที�ดใีหแ้ก่บรษิัท และสรา้งประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตที�ย ั �งยนืของ
บรษิทัฯ   

นอกจากนี6  บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้ม ีส่วนได้เสียของ 
บรษิทัฯ อย่างต่อเนื�อง การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีม การคาํนงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปรง่ใส รวมถงึคณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการรบัผดิชอบต่อหน้าที�และการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�
ด ีเพื�อเพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ ผูล้งทุน และผู้เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั 6นคณะกรรมการบรษิัทจงึได้เหน็ควรใหม้กีารจดัทํา
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีึ6น โดยครอบคลุมเนื6อหาหลกัการสาํคญัตั 6งแต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทั จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยอาศยั
หลกัปฏบิตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดีสําหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยเ์พื�อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรทาํใหเ้กดิความเชื�อม ั �นว่าการดําเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ 
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายโดยสาระสําคญัของนโยบาย
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏบิตัดิงันี6 
1. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูนํ้าองคก์รที�สรา้งคุณคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยั �งยนื   

1.1 คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าซึ�งตอ้งกํากบัดูแลใหอ้งค์กร มี
การบรหิารจดัการที�ดซีึ�งครอบคลมุถงึการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสําคญัเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย และการตดิตาม 
ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนนิงาน 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถงึนโยบายในการกํากบัดูแลกจิการ และนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมเพื�อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยั �งยนืเพื�อส่งเสรมิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรรลุผลสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยั
การเปลี�ยนแปลง 

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�กํากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื�อสตัย์สจุรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) 
เพื�อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั รวมทั 6งตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
มตทิี�ประชมุคณะกรรมการ และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึนโยบายหรอืแนวทางที�ไดก้ําหนดไว้ของบรษิทัฯ 
โดยต้องจดัให้มีกลไกอย่างเพียงพอที�จะมั �นใจได้ว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตทิี�ประชุมคณะกรรมการ มตทิี�ประชุมผูถ้ือหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของ
บรษิทัฯ เช่น นโยบายรายการที�เกี�ยวโยงกนั (Related Party Transaction Policy) นโยบายการต่อตา้นการ
ทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) อํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) เป็นต้นรวมทั 6งมี
กระบวนการอนุมตักิารดําเนินงานที�สําคญั เช่น การลงทุน การทาํธุรกรรมที�มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมี
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นัยสาํคญั การทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั การได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ และการจ่ายเงนิปัน
ผลเป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมการบรษิัทเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท รวมทั 6ง
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที�และความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการอย่าง
ชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ได้รบัมอบหมายโดยมกีารกําหนดกฎบตัรต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและจะจดัใหม้กีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าว
เป็นประจาํอยา่งน้อยปีละครั 6ง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัฯ 

2. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการที�เป็นไปเพื�อความยั �งยนื 
2.1 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�งต่อการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกจิ

ขององคก์รใหส้ามารถเตบิโตคู่กบัสงัคมดว้ยความยั �งยนื สรา้งคุณค่าและเป็นประโยชน์ตอ่องคก์ร ลกูคา้ คู่คา้ 
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และจะสง่เสรมิการสื�อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการดาํเนนิงานของบุคลากรในทกุระดบัจน
กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รที�อยูภ่ายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจประจําปีจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากนี6 
จะตอ้งตระหนกัถงึความเสี�ยงของการตั 6งเป้าหมายที�อาจนําไปสูก่ารประพฤตทิี�ผดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม 
(unethical conduct) ตลอดจนกาํกบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงาน
ใหท้ั �วทั 6งองคก์ร 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทัที�มปีระสทิธผิล 
3.1 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท 

ทั 6งในเรื�ององค์ประกอบ คุณสมบตั ิความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการที�เหมาะสมกบัธุรกิจ 
สดัส่วนกรรมการอสิระ เพื�อให้มคีวามเหมาะสมและจําเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัที�
กาํหนดไว ้โดยแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งสามารถสรปุไดโ้ดยสงัเขปดงันี6 
3.1.1 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนกรรมการของบรษิทัฯ โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 

ปี ทั 6งนี6กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตั 6งใหมจ่ากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ได ้
3.1.2 กรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด 
3.1.3 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั 6งหมด และไม่

น้อยกว่า3 คน กรรมการอิสระของบรษิัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�
คณะกรรมการบรษิัทกําหนด ซึ�งมคีวามเขม้งวดไม่น้อยกว่าคุณสมบตัทิี�คณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุและตลาดหลกัทรพัยฯ์กาํหนด 

3.1.4 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ มหีน้าที�รายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการผู้บรหิาร ผู้มี
อํานาจควบคุมในบรษิทัจํากดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัอื�น การเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการในหา้งหุน้ส่วน
สามญั หรอืการเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากดัความรบัผดิ ใหบ้รษิทัฯ
ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3.1.5 คณะกรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัไว้อย่างชดัเจนใน
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ทั 6งนี6 รายละเอยีดต่าง ๆ เกี�ยวกบัองค์ประกอบ คุณสมบตั ิการแต่งตั 6ง 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพน้จากตําแหน่งใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
บรษิทั 

3.1.6 คณะกรรมการจะดาํเนนิการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการที�มคีวาม
หลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 
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จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื�น ใน
รายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซต(์website)ของบรษิทัฯ 

3.1.7 คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตั 6ง เลขานุการบรษิทัฯ เพื�อทาํหน้าที�ต่างๆ ตามที�กฎหมายกําหนด และ
ทาํหน้าที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.2 คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตั 6งบุคคลที�เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั �นใจว่าองค์ประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทเอื6อต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ ทั 6งนี6 ในกรณีที�ผู้
ดํารงตาํแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตั 6งกรรมการอสิระหนึ�งทา่น
เพื�อ ร่วมพิจารณากําหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื�อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

3.3 คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการแต่ละคณะมกีระบวนการที�โปร่งใสและ
ชดัเจน เพื�อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยที�มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองค์ประกอบที�
กาํหนดไว ้

3.4 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มอํีานาจพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ดงันั 6น ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที�
ประชมุผูถ้อืหุน้นั 6น คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบั
ความรบัผดิชอบ จงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิทันําพาองค์กรใหด้ําเนินงานตามเป้าหมายทั 6งระยะสั 6นและระยะ
ยาว 

3.5 คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหก้รรมการทุกท่านมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที�และจดัสรรเวลา
อยา่งเพยีงพอ 

3.6 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิัทย่อย
และบรษิทัรว่มในระดบัที�เหมาะสมกบักจิการแต่ละแหง่ รวมทั 6งบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมคีวามเขา้ใจถูกตอ้ง
ตรงกนัดว้ย 

3.7 คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าที�ประจําปีของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลโดยผลการประเมนิจะถูกนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏบิตัิ
หน้าที�ต่อไปดว้ย 

3.8 คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหก้รรมการแต่ละทา่นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหน้าที� ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน
ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าที�กรรมการอย่างสมํ�าเสมอ 

3.9 คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหม้ั �นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูที�จาํเป็น และแต่งตั 6งเลขานุการบรษิทัที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที�จาํเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนบัสนุนการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทั 

3.10 นอกจากนี6 เพื�อเสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทัที�มปีระสทิธผิลคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตั 6งกรรมการจาํนวน
หนึ�งจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื�อทาํหน้าที�พเิศษ โดยคณะกรรมการชดุ
ย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที�ตามที�ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดงันี6 

3.11 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย จาํนวน
ครั 6งของการประชุมและจํานวนครั 6งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที�ผ่านมาและรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 
3.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อทาํหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งรวมถึงหน้าที�ในการสอบ
ทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน การปฏบิตัติามกฎหมาย การพจิารณาคดัเลอืก
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ผูส้อบบญัช ีการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ และการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ตน้ ทั 6งนี6 ตามที�ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.11.2 คณะกรรมการบรหิาร 
เพื�อทําหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งรวมถึงหน้าที�ในการ
บรหิารงานในเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานตามปกตแิละงานบรหิารของบรษิทัฯ กลั �นกรองนโยบาย 
แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอาํนาจการบรหิารงานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ การ
กําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกจิเพื�อใหส้อดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื�อเสนอใหท้ี�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิและ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมถงึการตรวจและตดิตามผล
การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทักาํหนด เป็นตน้ ทั 6งนี6 ตามที�ปรากฏ
ในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

3.11.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื�อทาํหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งรวมถงึหน้าที�คดัเลอืกบุคคล
ที�สมควรไดร้บัการเสนอรายชื�อเป็นกรรมการรายใหม่ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงและผูม้อํีานาจในการ
จดัการ โดยใหม้กีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกอย่างมหีลกัเกณฑแ์ละความ
โปร่งใส เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
พจิารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน ใหแ้ก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงและผู้มอีํานาจใน
การจดัการ โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนที�เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที�ประชุมผู้ถือหุน้เพื�อพจิารณา
อนุมตั ิเป็นตน้ ทั 6งนี6 ตามที�ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3.11.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
เพื�อทาํหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งรวมถงึหน้าที�ในการกําหนด
นโยบาย กลยุทธ์ในการจดัการ และกรอบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ตดิตามเพื�อให้มั �นใจไดว้่ามกีารประเมนิความเสี�ยงและผลกระทบ รวมทั 6งการจดัการความเสี�ยงใน
ระดบั องค์กรของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอเหมาะสม และทนัต่อสถานการณ์ เป็นต้น ทั 6งนี6 ตามที�
ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานคณะกรรมการบรหิารและ

ผู้บริหารระดบัสูงที�มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และคุณลกัษณะที�จําเป็นต่อการขบัเคลื�อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 

4.2 คณะกรรมการบรษิทัควรกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลที�เหมาะสม 
4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ในการทําความเข้าใจโครงสร้างและ

ความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ที�อาจมผีลกระทบต่อการบรหิารงานของกจิการและอาํนาจในการควบคุมการบรหิาร
จดัการกจิการ เพื�อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัและจะดแูลใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูที�อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการอยา่งเหมาะสม 

4.4 คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจงูใจที�เหมาะสม 

5. สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
5.1 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมที�ก่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั

การสรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม
โดยจะส่งเสรมิการดําเนินการเพื�อเพิ�มคุณค่าใหบ้รษิทัฯ ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ�ง
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อาจครอบคลุมการกาํหนดรปูแบบธรุกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และ
บรกิาร การวจิยั การปรบัปรงุกระบวนการผลติและกระบวนการทาํงาน รวมทั 6งการรว่มมอืกบัคู่คา้ 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม และสะทอ้นอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื�อใหม้ั �นใจได้ว่าทกุฝ่ายขององค์กรได้
ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกจิการ และดว้ยคํานึง
บทบาทของผูม้สี่วนได้เสยี (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีลไกที�ทาํใหม้ั �นใจว่า
กจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วน
ไดเ้สยี เพื�อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที�เป็นไปดว้ยความ
ยั �งยนื ทั 6งนี6 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ําหนดแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่าง ๆ ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งในนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และ กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยขอ้มลู
สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านั 6นไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอ เชื�อถอืได ้และทนัเวลา 
ทั 6งนี6 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยีและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นได้
เสยีทกุกลุ่ม ซึ�งรวมถงึพนกังาน ผูถ้อืหุน้ลกูคา้ คูค่า้ สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่างโปรง่ใส เหมาะสม เสมอ
ภาคและเป็นธรรม และจะกาํหนดแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีซึ�งรวมถงึ 
5.2.1 พนกังาน 

ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที�บรษิัทฯ กําหนด และมุ่งส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
อย่างต่อเนื�อง นอกจากนี6 บริษัทฯ ยังคํานึงถึงสทิธิของพนักงานเป็นสําคัญ และเปิดโอกาสให้
พนักงานรอ้งเรยีนกรณีพนักงานไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้บัความคดิเหน็ 
หรอืผ่านหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบคุคลที�รบัเรื�อง เป็นตน้ บรษิทัฯ มหีน้าที�ดูแลจดัสภาพแวดล้อมใน
การทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอื6อต่อการทาํงานอย่างมปีระสทิธผิล บรษิทัฯ จะ
มีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม และยงัถอืเป็นนโยบายของบรษิทัฯ ในการพฒันาความรูข้องพนักงานที�จาํเป็นสาํหรบั
การประกอบและดาํเนนิธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพทั 6งองคก์ร 

5.2.2 ลกูคา้ 
สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้า โดยยึดหลกัความซื�อสตัย์สุจรติความ
เชื�อถอืและไวว้างใจซึ�งกนัและกนั บรษิัทฯ มหีน้าที�ในการสรา้งความพงึพอใจสูงสดุใหก้บัลูกคา้ของ
บรษิทัฯดว้ยการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกค้าเป็น
อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการตามนโยบายนี6 เพื�อใหม้ั �นใจว่า
บรษิทัฯ ยดึมั �นในการใหบ้รกิารที�ด ีมคีุณภาพ และไมห่ยุดการพฒันาบรกิารใหม่ที�มปีระสทิธภิาพแก่
ลูกค้าของบรษิัทฯ นอกจากนี6บรษิทัฯ จะปฏบิตังิานและดําเนินธุรกจิกบัลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยยดึ
หลกัจรยิธรรมและสง่เสรมิใหล้กูคา้ของบรษิทัฯ มสีขุภาพที�ด ี

5.2.3 เจา้หนี6 
สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอเจา้หนี6 โดยยดึหลกัความซื�อสตัยส์จุรติ ความเชื�อถอืและไวว้างใจซึ�ง
กนัและกนั และมหีน้าที�รบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื�อนไขต่างๆ ที�ไดท้าํขอ้ตกลงไว้
กบัเจา้หนี6อย่างดทีี�สดุ 

5.2.4 คู่คา้ 
ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่า การประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์ทั 6งสองฝ่าย มกีารพฒันาอย่างยั �งยนื และเป็นคู่คา้
ในระยะยาวกบับรษิทัฯ ทั 6งนี6 บรษิัทฯ จะเลอืกทาํธุรกจิกบัคู่ค้าจากเงื�อนไขต่างๆ เช่นเงื�อนไขดา้น
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ราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม ความเชี�ยวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความ
น่าไวว้างใจ และยดึมั �นในสิ�งที�ถูกตอ้ง 

5.2.5 ชมุชนและสิ�งแวดลอ้ม 
ดแูลใหบ้รษิทัฯ และพนกังานยดึมั �นปฏบิตัตินในการดาํเนินธุรกจิ อย่างรบัผดิชอบ และเป็นประโยชน์
แกส่งัคมและชุมชน และมหีน้าที�ประพฤตปิฏบิตัต่ิอชมุชนที�อาศยัอยู่ใกลเ้คยีงดว้ยความเป็นมติร ให้
ความช่วยเหลอื และสนับสนุนพฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ที�ด ีตลอดจนรบัผดิชอบต่อการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและมคีวามเทา่เทยีมกนั และเพื�อสง่เสรมิการพฒันาอย่างยั �งยนื 
นอกจากนี6  จะต้องปฏิบัติต่อสิ�งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตเิพื�อความยั �งยนื รวมทั 6งสง่เสรมิและสนบัสนุนโครงการดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสิ�งแวดล้อม ทั 6งนี6 บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานที�แสดงใหเ้หน็ถึงการดาํเนินการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และดูแลใหม้กีาร
จดัทาํรายงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกจิการโดยรวมไว้ในรายงานประจําปีหรอืทําเป็น
ฉบบัแยกต่างหาก 

5.2.6 การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
ดแูลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยา่งเปิดเผยโปร่งใสและไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่าง
ไมเ่ป็นธรรม 

5.2.7 หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 
ดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดก้าํหนดไว ้และสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที�เหมาะสม นอกจากนี6 จะยึดมั �นในการ
ใหบ้รกิารและจาํหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑท์ี�ด ีมคีณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี6 
จะปฏิบัตต่ิอภาครฐัและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมคีวามเป็นกลางทางการเมอืงตามที�ได้
กาํหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
นอกจากนี6 จะจดัใหม้ช่ีองทางรบัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเหน็ และเพิ�มช่องทางในการ
อเีมลถ์งึผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรงที� Napassanun@tqm.co.th คณะกรรมการบรษิทัและกําหนดใหม้ี
การคุม้ครองผู้แจง้เบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั 
โดยในเบื6องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมสรุปเรื�องดังกล่าวแล้วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาพสิจูน์หาขอ้เทจ็จรงิ หากพบว่าเป็นขอ้มลูที�กระทบต่อบรษิทัฯ 
จะตอ้งนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาต่อไป 

5.3 คณะกรรมการบรษิัทจะตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื�อใหส้ามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยั �งยืนทั 6งนี6ทรพัยากรที�บริษัทฯ พึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 
ประเภท ไดแ้ก่ การเงนิ (Financial Capital) ดา้นบุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social 
and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital) 

5.4 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที�
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกจิการ รวมทั 6งดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�มโอกาส
ทางธุรกิจและพฒันาการดําเนินงาน การบรหิารความเสี�ยง เพื�อให้กจิการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

6. ระบบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหม้ั �นใจวา่บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�จะ

ทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 
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6.2 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั 6งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึตอ้งมคีุณสมบตัแิละหน้าที�ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯเพื�อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและอสิระเพื�อทําหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ�งรวมถงึหน้าที�ในการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏบิตัติามกฎหมาย การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ และ
การจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ ทั 6งนี6 ตามที�ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการบรษิัทตดิตามดูแลและจะจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ที�อาจเกดิขึ6นไดร้ะหว่างบรษิทัฯ 
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ 
ขอ้มลูและโอกาสของบรษิทัฯ และการทําธุรกรรมกบัผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์เกี�ยวโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะที�ไม่
สมควรรวมถงึกาํหนดแนวปฏบิตัไิวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการใชข้อ้มลู
ภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.4 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัที�ชดัเจน กําหนดไว้ในกฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั โดยไดส้ื�อสารในทุกระดบัขององค์กรและ
บุคคลภายนอกเพื�อใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิด้จรงิ และคณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้โีครงการหรอืแนวทาง
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมที�ส่งเสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

6.5 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ํากบัดูแลใหม้กีลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมกีารชี6เบาะแส 
และกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิี�ชดัเจนไวใ้นนโยบายเกี�ยวกบัการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทาํผดิ 
(Whistle Blower) ทั 6งนี6จะจดัใหม้กีารเปิดเผยช่องทางในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงาน
ประจาํปีของบรษิทัฯ 

7. รกัษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
7.1 คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัถกูตอ้ง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง 
7.2 คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลเพื�อให้กลุ่มบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและ

ความสามารถในการชาํระหนี6 
7.3 หากเกดิภาวะที�กจิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะทาํให้

มั �นใจไดว้่ากจิการมแีผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมกีลไกอื�นที�จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทั 6งนี6ภายใต้
การคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

7.4 คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายจะจดัทํารายงานความยั �งยืนตามความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชั �น การปฏบิตัต่ิอพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึ�งรวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธิ
มนุษยชน รวมทั 6งความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ทั 6งนี6 อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจาํปี หรอือาจจดัทาํเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบรษิทัฯ 

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ทําหน้าที�สื�อสารและ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที�เกี�ยวขอ้งอย่าง
เหมาะสม เทา่เทยีมกนั และทนัเวลา 

7.6 คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิให้มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลซึ�งนอกจากการ
เผยแพรข่อ้มลูตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดและผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะ
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทั 6งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื�นดว้ย เช่น website ของบรษิัทฯ 
พรอ้มทั 6งนําเสนอขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั 
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7.7 คณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ�งของกฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของบรษิทัฯ 

8. สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามสําคญักบัผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ดําเนินการใหม้ั �นใจได้ว่าผูถ้ือหุน้ได้รบัการ
ปฏบิตัทิี�เทา่เทยีมกนัและผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธพิื6นฐานในฐานะผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างครบถ้วน เชน่ (u) สทิธใินการซื6อขาย
หรอืโอนหุน้ (v) สทิธใินการมส่ีวนแบ่งกําไรของบรษิทัฯ (w) สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งอย่างเพยีงพอ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืโดยวธิกีารอื�นใด (x) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุม
เพื�อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระ เพื�อแต่งตั 6งหรอืถอดถอนกรรมการ การพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ การแต่งตั 6งผูส้อบบญัช ีการจ่ายเงนิปันผล การเพิ�มทุนและออกหุน้ใหม่ รวมทั 6ง สทิธใินการตั 6งคําถามต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเกี�ยวกบัรายงานของคณะกรรมการบรษิัทและเรื�องอื�นใดที�นําเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพจิารณาและ
อนุมตั ิสทิธใินการเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าและการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลอืกตั 6งเป็นกรรมการบรษิทั และ
การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทัฯ โดยกาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนหุน้ที�
ถอือยู่และแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีง 
นอกจากนี6 คณะกรรมการบรษิทัยงัตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการ
ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ yของผู้ถอืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและกําหนดนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัสทิธผิูถ้ือหุน้
ดงัต่อไปนี6 
8.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ั �นใจว่าผูถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทัฯ รวมถงึ 

8.1.1 จะปกป้องและเคารพสทิธขิองผู้ถอืหุน้ข ั 6นพื6นฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซื6อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการมี
ส่วนแบ่งกาํไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัขา่วสารขอ้มูลกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อแต่งตั 6ง หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตั 6งผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล การ
กําหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรอืเพิ�มทุน และการอนุมตัริายการ
พเิศษ เป็นตน้ 

8.1.2 จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรื�องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ 
สทิธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธิในการเสนอบุคคลเพื�อ
คดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งคําถามต่อที�ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใิน
การแสดงความคดิเหน็และตั 6งคําถามต่อที�ประชมุ เป็นตน้ รวมถงึอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
รายย่อยในการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ โดยส่งประวตัแิละ
หนงัสอืยนิยอมของบุคคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบรษิทัฯ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และ
ขั 6นตอนที�บรษิทัฯ กาํหนด 

8.1.3 จะดูแลใหม้กีารส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทฯ อย่างน้อย vz วนั ก่อนวนันัดประชุมผู้ถือหุ้น และจดัทําหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นทั 6ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.1.4 จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที�ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง โดยไดจ้ดัทาํหนังสอืมอบฉันทะทั 6ง แบบ ก แบบ 
ขและแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทั 6งอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที�ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองแต่มคีวามประสงค์จะใชส้ทิธใินการลงคะแนน
เสยีงโดยวธิกีารมอบฉนัทะ โดยเสนอใหม้กีรรมการอสิระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 
เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งเป็นผู้รบัมอบ
ฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได ้
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8.1.5 จะงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจาํกดัสทิธ ิหรอืการลดิรอนสทิธิ yของผูถ้อืหุน้ในการ
เขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ที�ตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
เช่น ไม่นําเสนอเอกสารที�ม ีข้อมูลสําคัญเพิ�มเติมอย่างกะทันหนั ไม่เพิ�มวาระการประชุมหรือ
เปลี�ยนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เป็นตน้ 

8.1.6 จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธต่ิางๆ เชน่ การใหข้อ้มลูสาํคญัที�เป็นปัจจุบนัผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

8.2 คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มี
ประสทิธภิาพ และเอื6อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน รวมถงึ 
8.2.1 จะอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที�ในการ

ประชุมผู้ถอืหุน้และจะละเว้นการกระทาํใดๆ ที�เป็นการจํากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผู้ถอืหุน้ ใน
กรณีที�ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอสิระหรอืบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

8.2.2 จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนงัสอืเชญิประชมุและ
ในวนัประชุมผู้ถอืหุน้ ผูด้ําเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑ์ที�ใชใ้นการประชุม และขั 6นตอนการออก
เสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ และไดม้กีารบนัทกึการแจง้กฎเกณฑแ์ละขั 6นตอนการ
ออกเสยีงลงมตดิงักล่าวลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครั 6ง 

8.2.3 จะจดัการประชุมใหเ้หมาะสม และจะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการ
ประชมุหรอืเกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และแสดงความคดิเหน็ได ้โดยประธานกรรมการบรษิทัจะสอบถาม
ที�ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั 6งจดัใหม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม
หรอืเกี�ยวขอ้งกบับรษิัทฯ และแสดงความคดิเห็นของผูถ้ือหุน้ รวมทั 6งคําชี6แจงของคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครั 6ง 

8.2.4 จะดําเนินการประชุมตามลําดบัวาระที�ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และผูบ้รหิารที�เป็นผูถ้ือหุน้ของ
บรษิทัฯ จะไม่นําเสนอวาระการประชุมเพิ�มเตมิใดๆ ที�ไม่จําเป็นต่อที�ประชุม โดยเฉพาะวาระการ
ประชมุที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาอย่างเพยีงพอก่อนการตดัสนิใจ 

8.2.5 จะสนบัสนุนใหส้ง่เสรมิใหนํ้าเทคโนโลย ีเชน่ บารโ์คด้บตัรลงคะแนน หรอือื�นๆ มาใชก้บัการประชุมผู้
ถอืหุน้ ทั 6งการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื�อใหก้ารดําเนินการประชมุสามารถ
กระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจดัให้มกีารเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั 6งคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และการงด
ออกเสยีงในแต่ละวาระที�มกีารลงคะแนนเสยีง 

8.2.6 จะจดัให้มบีุคคลที�เป็นอิสระเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสียง หรอืเป็นผู้นับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสยีงในการประชมุ เชน่ ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั หรอืที�ปรกึษากฎหมาย และเปิดเผยผล
การนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงดงักล่าวใหท้ี�ประชุมทราบพรอ้มบนัทกึไว้ในรายงานการประชุม
ดว้ย 

8.2.7 คณะกรรมการบรษิทั เลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี และเคารพสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ จงึสนบัสนุนใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิี�ประชุมผู้ถือหุ้นและการจดัทํารายงานการประชุมผู้ถือหุน้
เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น รวมถงึ 
8.3.1 จะดูแลใหม้กีารให้ขอ้มูลเกี�ยวกบั วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ ตลอดจนขอ้มูล

ทั 6งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งตดัสนิใจในที�ประชุมผูถ้อืหุน้โดยมคีําชี6แจงและเหตุผลประกอบตาม
วาระหรอืมตทิี�ขอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลาสาํหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้
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ในแต่ละครั 6ง บรษิัทฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นศกึษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ากอ่นการประชมุผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูเหมอืนกบัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร
ที�บรษิทัฯ จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

8.3.2 หลงัการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั 6ง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนื6อหาการประชุมซึ�งประกอบด้วย 
รายละเอยีดวาระการประชุม รายชื�อกรรมการทั 6งที�เขา้ร่วมประชุมและลาประชุม มตทิี�ประชุม การ
ลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคําถามและความเหน็ของผูถ้อืหุน้ จดัทาํเป็น“รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้” 
เผยแพร่ขึ6นเว็บไซต์ของบรษิัทฯ และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระของการ
ประชมุผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

8.3.3 จะส่งเสรมิการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้นและไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจดัใหม้ีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้า และบรษิทัฯ จะไมนํ่าเสนอเอกสารที�มขีอ้มลูสาํคญั
เพิ�มเตมิระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะไมเ่พิ�มวาระการประชุมหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มูล
สาํคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

จะดแูลใหม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศที�เป็นขอ้มลูปัจจบุนัผา่นทางเวบ็ไซตข์อง 
บรษิทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ 
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