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นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") มกีารบรหิารงานโดยยดึถอืแนวปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") โดยตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิและการพฒันาระดบัการก ากบัดูแลกจิการทีม่อียู่ให้ดี
ยิง่ขึน้ เพื่อการเติบโตทางธุรกจิทีด่อีย่างยัง่ยนืในระยะยาวและสนับสนุนใหเ้กดิความโปร่งใส ซึง่หลกัการดงักล่าวไม่เพยีงแต่เป็นการ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสรา้งคุณประโยชน์และผลการด าเนินธุรกจิที่
ดใีหแ้ก่บรษิทั และสรา้งประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของบรษิทัฯ   

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อสทิธผิู้ถือหุ้นและความรบัผดิชอบที่มต่ีอผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม การค านึงถึงบทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึง
คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อการรบัผดิชอบต่อหน้าที่และการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อเพิม่ความ
เชื่อมัน่ให้แก่ผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแล
กจิการที่ดขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยอาศยัหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็น ธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายโดยสาระส าคญัของนโยบายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏบิตัดิงันี้ 

1. บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน   
1.1 คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนักถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าซึ่งต้องก ากบัดูแลใหอ้งคก์ร มกีารบรหิาร

จดัการทีด่ซีึง่ครอบคลุมถงึการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการ
จดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถงึนโยบายในการก ากบัดแูลกจิการ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืนเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมีความ
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรรลุผลส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันา
หรอืลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

1.3 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหก้รรมการและผู้บรหิารปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ (Accountability and 
Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็น
ส าคญั รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น รวมถึงนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ของบริษัทฯ โดยต้องจดัให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มตทิีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น นโยบายรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (Related Party Transaction Policy) นโยบาย
การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) อ านาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) เป็นต้นรวมทัง้มี
กระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั การท า
รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และการจ่ายเงนิปันผลเป็นตน้ 
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1.4 คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยมกีารก าหนดกฎบตัรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและจะจดัใหม้กีารทบทวนกฎบัตรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของ
บรษิทัฯ 

1.5 การด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

1.5.1 คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นได ้
โดยเมื่อรวมบรษิทัฯ แลว้ไม่เกนิจ านวน 5 บรษิทัจดทะเบยีน  

1.5.2 กรณีที่เป็นการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร หรอืกรรมการมอี านาจลงนาม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างในบรษิทัอื่น จะด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 กลุ่มธุรกจิ  

1.5.3 กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น (ยกเวน้ บรษิทัทีเ่ป็นธุรกจิครอบครวั) 
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนด ารงต าแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพจิารณาถึงประเภทของ
ต าแหน่งกรรมการ และจ านวนบรษิทัทีส่ามารถด ารงต าแหน่งได ้ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท าหน้าที ่และ
เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูมหีน้าทีแ่จง้ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น
ต่อบรษิทัฯ ในโอกาสแรก ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ จ านวนหุน้ทีถ่อื รวมถงึหุน้ทีถ่อืโดยคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะในบรษิทันัน้ ๆ และ
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นให้บริษัทฯ ทราบ ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสยีของ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ทัง้นี้ การเป็นกรรมการในกจิการอื่นๆ ต้องไม่ขดักบัขอ้ก าหนดหรอืกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และต้อง
แจง้ใหบ้รษิทัทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ หรอืวนัทีด่ ารงต าแหน่ง 

2. ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
2.1 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกจิขององคก์รให้

สามารถเตบิโตคู่กบัสงัคมดว้ยความยัง่ยนื สรา้งคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และจะสง่เสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่
ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รทีอ่ยู่ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี

2.2 วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิประจ าปีจะต้องสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กจิการ โดยมกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถงึความเสีย่ง
ของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ากบัดูแล
ใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

3. เสริมสรา้งคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล 
3.1 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ทัง้ในเรื่อง

องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ จ านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ สดัสว่นกรรมการอสิระ เพื่อให้
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มคีวามเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้โดยแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุป
ไดโ้ดยสงัเขปดงันี้ 

3.1.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้ 

3.1.2 กรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

3.1.3 คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า3 คน 
กรรมการอสิระของบรษิัทฯ จะต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด ซึ่งมี
ความเขม้งวดไม่น้อยกว่าคุณสมบตัทิีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด 

3.1.4 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ มหีน้าทีร่ายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการผู้บรหิาร ผูม้อี านาจควบคุมใน
บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่น การเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืการเป็นหุน้ส่วนจ าพวก
จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดัความรบัผดิ ให้บริษัทฯ ทราบตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด 

3.1.5 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ รายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกบัองคป์ระกอบ คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพน้จากต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

3.1.6 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มคีวามหลากหลาย 
และขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซต์ (website) ของบรษิทัฯ 

3.1.7 คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้ เลขานุการบรษิัทฯ เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และท าหน้าที่อื่น
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.2 คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้บุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าองคป์ระกอบและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาร ะประชุม
คณะกรรมการ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

3.3 คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการแต่ละคณะมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้
ไดค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ 

3.4 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอี านาจพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ จูงใจให้
คณะกรรมการบรษิทัน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.5 คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหก้รรมการทุกท่านมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

3.6 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใน
ระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 
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3.7 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคลโดยผลการประเมนิจะถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ย 

3.8 คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหก้รรมการแต่ละท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและ
ความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.9 คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถงึ
ข้อมูลที่จ าเป็น และแต่งตัง้เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั 

3.10 นอกจากนี้ เพื่อเสรมิสร้างคณะกรรมการบรษิัทที่มปีระสทิธิผลคณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าทีพ่เิศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมี
วาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.11 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ
จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

3.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี การ
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ และการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี้ ตามทีป่รากฏในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.11.2 คณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการบรหิารงานใน

เรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติและงานบริหารของบรษิัทฯ กลัน่กรองนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ 
โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการบรหิารงานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิ
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและอนุมตัิ และ/หรอืให้
ความเหน็ชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด เป็นตน้ ทัง้นี้ ตามทีป่รากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

3.11.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รวมถงึหน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควร

ไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้อี านาจในการจดัการ โดยใหม้กีารก าหนด
หลกัเกณฑห์รอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกอย่างมหีลกัเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิพจิารณาแนวทาง และก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ 
และผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้อี านาจในการจดัการ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารก าหนดค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
เป็นตน้ ทัง้นี้ ตามทีป่รากฏในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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3.11.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย 

กลยุทธใ์นการจดัการ และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามี
การประเมนิความเสีย่งและผลกระทบ รวมทัง้การจดัการความเสีย่งในระดบั องคก์รของบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอ
เหมาะสม และทนัต่อสถานการณ์ เป็นตน้ ทัง้นี้ ตามทีป่รากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.11.5 ประธานกรรมการ 
เพื่อเป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั ในการ

ก ากบั ตดิตาม ดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนนเสยีงในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ปฏบิตักิารอื่นใด ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

3.12 การประชุมคณะกรรมการ 

3.12.1 บรษิทัฯ ไดแ้จง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการใหก้รรมการไดร้บัทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยใหก้รรมการสามารถ
จดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุม และไดจ้ดัส่งหนังสอืนัดประชุม รายละเอยีดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาและพจิารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

3.12.2 ในการประชุมแต่ละคราวจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม ต้องมกีรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

3.13 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดยกรรมการอสิระแต่
ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไม่เกนิ 9 ปี 

 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 คณะกรรมการบรษิัทจะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานคณะกรรมการบรหิารและผู้บรหิาร
ระดบัสงูทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และคุณลกั ษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

4.2 คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

4.3 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ในการท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารงานของกจิการและอ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการอย่าง
เหมาะสม 

4.4 คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

4.5 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รบัทราบถึงความคาดหวงัที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดูแลกิจการของ  
บรษิทัฯ ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

4.6 คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัช ีเป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรหรอืร่วม
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กจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลท. สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เ กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการ
ด าเนินการเพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทัฯ ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบ
ธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติ
และกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัและแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของกจิการ และดว้ยค านึงบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Roles of 
Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนไดเ้สยี
ต่าง ๆ ไวเ้ป็นสว่นหนึ่งในนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และ กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และ
จะเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้ไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัตอ้งตระหนกัถงึความส าคญัของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่ม ซึง่รวมถงึพนักงาน ผูถ้อืหุน้ลูกคา้ คู่คา้ สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
และจะก าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่รวมถงึ 

5.2.1 พนกังาน 
ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ภายใต้

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก าหนด และมุ่งสง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัค านึงถึงสทิธขิองพนักงานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหพ้นักงานร้องเรยีนกรณีพนักงานไม่ไดร้บัความ
เป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รบัความคิดเหน็ หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลที่รบัเรื่อง เป็นต้น 
บรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างานอย่าง
มปีระสทิธผิล บรษิทัฯ จะมกีารตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานใหอ้ยู่ในมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม และยงัถอืเป็นนโยบายของบรษิทัฯ ในการพฒันาความรูข้องพนกังานทีจ่ าเป็นส าหรบัการประกอบและ
ด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้องคก์ร 

5.2.2 ลกูคา้ 
สรา้งความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติความเชื่อถอืและ

ไวว้างใจซึง่กนัและกนั บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัฯดว้ยการรบัผดิชอบ 
เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความต้องการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุก
คนปฏบิตัติามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการใหบ้รกิารทีด่ ีมคีุณภาพ และไม่หยุดการ
พฒันาบรกิารใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพแก่ลกูคา้ของบรษิทัฯ นอกจากนี้บรษิทัฯ จะปฏบิตังิานและด าเนินธุรกจิกบัลูกคา้
ของบรษิทัฯ โดยยดึหลกัจรยิธรรมและสง่เสรมิใหล้กูคา้ของบรษิทัฯ มสีขุภาพทีด่ี 
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5.2.3 เจา้หนี้ 
สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและ

กนั และมหีน้าทีร่บัผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ทีไ่ดท้ าข้อตกลงไวก้บัเจา้หนี้อย่างดทีีส่ดุ 

5.2.4 คู่คา้ 
ปฏบิตัิต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การประกอบธุรกจิของ

บรษิัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกบั
บรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเลอืกท าธุรกจิกบัคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่นเงื่อนไขดา้นราคา คุณภาพ การควบคุมและ
ป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

5.2.5 ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
ดูแลให้บรษิัทฯ และพนักงานยึดมัน่ปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกจิ อย่างรบัผดิชอบ และเป็นประโยชน์แก่

สงัคมและชุมชน และมหีน้าที่ประพฤติปฏบิตัิต่อชุมชนที่อาศยัอยู่ใกล้เคยีงด้วยความเป็นมติร ใหค้วามช่วยเหลอื 
และสนบัสนุนพฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีตลอดจนรบัผดิชอบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรม
และมคีวามเท่าเทยีมกนั และเพื่อสง่เสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

นอกจากนี้  จ ะต้องปฏิบัติ ต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความยัง่ยืน รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ บรษิทัฯ เปิดเผยกจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนักงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การด าเนินการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และดูแลใหม้กีารจดัท ารายงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของกจิการโดยรวมไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืท าเป็นฉบบัแยกต่างหาก 

5.2.6 การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
ดแูลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็น

ธรรม 

5.2.7 หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดก้ าหนดไว ้และสนบัสนุนกจิกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะยดึมัน่ในการใหบ้รกิารและจ าหน่ายสนิค้า
ผลติภณัฑท์ีด่ ีมคีุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะปฏบิตัต่ิอภาครฐัและหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ อย่างมคีวามเป็นกลางทางการเมอืงตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และ
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

นอกจากนี้ จะจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเหน็ และเพิม่ช่องทางในการอเีมลถ์งึผูบ้รหิาร
ระดบัสงูโดยตรงที่ Napassanun@tqm.co.th คณะกรรมการบรษิทัและก าหนดใหม้กีารคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสโดยการไม่
เปิดเผยแต่จะเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าการรวบรวมสรุป
เรื่องดงักล่าวแลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาพสิจูน์หาขอ้เทจ็จรงิ หากพบว่าเป็นข้อมูลทีก่ระทบต่อ
บรษิทัฯ จะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาต่อไป 

5.3 คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ย่างยัง่ยนืทัง้นี้ทรพัยากรที่บรษิัทฯ พงึค านึงถึงมอีย่างน้อย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงนิ (Financial Capital) ดา้น
บุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital) 



  
Page 8 

 

  

5.4 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบั
ความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดูแลให้มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

6. ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท าใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.2 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตอ้งมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อให้
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระเพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การพจิารณา
คดัเลอืกผูส้อบบญัช ีการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ และการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทัง้นี้ ตามที่
ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการบรษิทัตดิตามดแูลและจะจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบรษิทัฯ กบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มลูและโอกาสของบรษิทัฯ 
และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควรรวมถงึก าหนดแนวปฏบิตัไิวใ้นกฎบตัร
และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.4 คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัที่ชดัเจน ก าหนดไว้ในกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยไดส้ือ่สารในทุกระดบัขององคก์รและบุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กดิการ
น าไปปฏิบตัิได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน รวมถึงการ
สนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.5 คณะกรรมการบรษิทัได้ก ากบัดูแลใหม้กีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชี้เบาะแส และก าหนด
แนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนไวใ้นนโยบายเกีย่วกบัการรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระท าผดิ (Whistle Blower) ทัง้นี้จะ
จดัใหม้กีารเปิดเผยช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

7. รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
7.1 คณะกรรมการบรษิัทรบัผดิชอบดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัถูกต้อง เพยีงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

7.2 คณะกรรมการบรษิทัจะติดตามดูแลเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน
การช าระหนี้ 

7.3 หากเกดิภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะท าใหม้ัน่ใจไดว้่า
กจิการมแีผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธขิองผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 

7.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย การปฏบิตัิตามกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ การปฏบิตัิต่อ
พนกังานและผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธิมนุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อ
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สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ อาจเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรอือาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความ
เหมาะสมของบรษิทัฯ 

7.5 คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีส่ือ่สารและประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

7.6 คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลูซึง่นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

7.7 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ของบรษิทัฯ 

8. สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่า

เทยีมกนัและผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธพิืน้ฐานในฐานะผู้ถอืหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น  
(1) สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหุน้  
(2) สทิธใินการมสีว่นแบ่งก าไรของบรษิทัฯ  
(3) สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่เกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรอืโดยวธิกีารอื่นใด  
(4) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นอย่างเป็นอสิระ เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การ

พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการจ่ายเงนิปันผล การเพิม่ทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทัง้ สทิธใินการตัง้
ค าถามต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายงานของคณะกรรมการบรษิทัและเรื่องอื่นใดทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
สทิธใินการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และการมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ โดยก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีง
หนึ่งเสยีง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอื
ลดิรอนสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิและก าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ดงัต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ รวมถงึ 
8.1.1 จะปกป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการมสี่วนแบ่งก าไรของ

กจิการ สทิธใินการไดร้บัขา่วสารขอ้มลูกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้ หรอืถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

8.1.2 จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอ
วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใิน
การสง่ค าถามต่อทีป่ระชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม เป็นต้น 
รวมถึงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บรษิัทฯ โดยส่งประวตัิและหนังสอืยนิยอมของบุคคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบรษิัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ ์
ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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8.1.3 จะดูแลให้มกีารส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้นพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ อย่าง
น้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัท าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.1.4 จะสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง โดยได้จดัท าหนังสอืมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ ขและแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะ
ส าหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองแต่
มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยเสนอใหม้กีรรมการอสิระเขา้ประชุมและ
ลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธเิลอืกกรรมการอสิระคนใดคนหนึ่งเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได ้

8.1.5 จะงดเว้นการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิหรอืการลดิรอนสทิธิข์องผู้ถือหุ้นในการเขา้ถึงขอ้มูล
สารสนเทศของบรษิทัฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่น าเสนอเอกสารทีม่ี
ขอ้มูลส าคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้า เป็นตน้ 

8.1.6 จะอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นในการใช้สทิธต่ิางๆ เช่น การให้ขอ้มูลส าคญัทีเ่ป็นปัจจุบนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ เป็นตน้ 

8.2 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และ
เอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน รวมถงึ 
8.2.1 จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ทีใ่นการประชุมผูถ้อืหุน้และ

จะละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้้วยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุม
แทนตนได ้ 

8.2.2 จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชุมและในวนัประชุมผู้
ถอืหุน้ ผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบนัทกึการแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 

8.2.3 จะจดัการประชุมให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ และแสดงความคิดเหน็ได้ โดยประธานกรรมการบรษิัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ 
รวมทัง้จดัใหม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ และแสดงความ
คดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุก
ครัง้ 

8.2.4 จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และผู้บรหิารทีเ่ป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ จะไม่
น าเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่ม่จ าเป็นต่อทีป่ระชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาใน
การศกึษาอย่างเพยีงพอก่อนการตดัสนิใจ 

8.2.5 จะสนบัสนุนใหส้ง่เสรมิใหน้ าเทคโนโลย ีเช่น บารโ์คด้บตัรลงคะแนน หรอือื่นๆ มาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การ
ลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเรว็ ถูกต้อง 
แม่นย า โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจดัให้มกีารเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
พรอ้มทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และการงดออกเสยีงในแต่ละวาระทีม่กีารลงคะแนนเสยีง 
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8.2.6 จะจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง หรอืเป็นผูน้ับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการ
ประชุม เช่น ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั หรอืทีป่รกึษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีง
ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

8.2.7 คณะกรรมการบรษิทั เลง็เหน็ความส าคญัของการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จงึ
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
และครบถว้น รวมถงึ 
8.3.1 จะดแูลใหม้กีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบั วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบตามวาระหรอืมตทิีข่อใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็น
การล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลาส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุน้ศกึษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มูล
เหมอืนกบัขอ้มลูในรปูแบบเอกสารทีบ่รษิทัฯ จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

8.3.2 หลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ จะดูแลใหม้กีารรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการ
ประชุม รายชื่อกรรมการทัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและลาประชุม มติทีป่ระชุม การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและ
ความเหน็ของผูถ้อืหุน้ จดัท าเป็น“รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้” เผยแพร่ขึน้เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และจดัส่งใหต้ลาด
หลักทรพัย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
ของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

8.3.3 จะส่งเสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และไม่จ ากดัสทิธขิองผู้ถอืหุน้ โดยจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้า และบรษิทัฯ จะไม่น าเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้ 
และบรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า จะดแูลใหม้ี
การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้มลูปัจจุบนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่าง
สม ่าเสมอ 
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