
 

                         MA-I-026-00-611001 1/21 

ประกาศคณะกรรมการบริษทั 

ฉบบัท่ี    1/2563 

เร่ือง นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
------------------------------------------------------ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 วนัที่ 11 มีนาคม 2563 

บรษิทัจงึออกประกาศเรื่อง นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏบิตั ิและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัการและเหตุผล 

บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั และบรษิทัในกลุ่ม (“บริษทั”) มคีวามเชื่อมัน่ว่า กระบวนการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้มีการบรหิารจดัการที่ดี มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีความรดักุม โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้สรา้งความเชื่อมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตลอดทัง้ช่วย

ใหบ้รษิทับรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย มผีลประกอบการทีด่ ีสามารถปรบัตวัไดเ้หมาะสมกบัการ

เปลีย่นแปลง และสรา้งคุณค่าใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง และยัง่ยนืในระยะยาว 

บริษัทจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัใิหผู้เ้กี่ยวขอ้ง

น าไปปรบัใชป้ฏบิตั ิและก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ

ครัง้ เพื่อใหน้โยบายมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการสรา้งความเป็น

ธรรมแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เสรมิสร้างการด าเนินงานของบรษิทัให้บรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ สร้างมูลค่า

ให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน โดยก าหนดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบตัิ

เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว ้โดยสาระส าคญัของนโยบายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
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หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้าง

คณุค่าให้แก่บริษทัอย่างยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบติั 1.1 คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้อง

ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) การก าหนดกลยุทธ ์วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 1.2 คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลบรษิทัใหน้ าไปสู่ผล (governance outcome) ในการสรา้ง

คุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื โดยมกีารก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถงึนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบาย

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และจรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรบักรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัทอย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มี

ความรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไปพร้อมกบัการมผีลประกอบการทีด่ ี

ตลอดจนสามารถปรบัตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง โดยจดัให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและ

แผนงานทีส่ าคญัต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ และสนับสนุนให้มกีารสือ่สาร

ไปสูทุ่กคนในบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิอย่างจรงิจงั 

หลกัปฏิบติั 1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัย์”) มาตรา 89/7, 89/8, 89/9 และ 

89/10 (รายละเอียดแนบท้าย) เป็นต้นรวมถึง ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายหรือแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ของบรษิัท โดยต้องจดัให้มรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของบรษิทั 

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

นโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัตอ้งมกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การ

ท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไป

ซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หลกัปฏิบติั 1.4 คณะกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

และก าหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดแูลใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมกีารก าหนดกฎบตัร
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ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัให้มกีารทบทวนกฎบตัร

ดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิัท 

 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่าย

จดัการ ใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละต าแหน่ง เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจ สามารถสอบทาน

การบรหิารงาน และใหก้ารบรหิารจดัการบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส ดงันี้ 

 เร่ืองท่ีคณะกรรมการดแูลให้มีการด าเนินการ1 

(1) การก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

รวมถงึนโยบายของบรษิทั 

(2) การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทัง้ประพฤติ

ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 

(3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ  

กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(4) การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(5) การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง

กบักลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ2 

(1) การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

(2) การดูแลความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน 

(3) การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

(4) การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

(5) การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

(6) การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

 
1 หมายถงึ เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัใหม้ใีนการด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมคีวาม
เขา้ใจและการพจิารณาเป็นอย่างด ีทัง้น้ี ในการพจิารณาด าเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผู้เสนอ
เรื่องเพื่อพจิารณาได้ 
2 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และฝ่ายจดัการควรพจิารณาร่วมกนั โดยฝ่ายจดัการเสนอให้
คณะกรรมการเหน็ชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหน้โยบายภาพรวมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกั
ในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการไปด าเนินการโดยคณะกรรมการตดิตามและใหฝ่้ายจดัการรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีเ่หมาะสม 
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เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ด าเนินการ3 

(1) การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีค่ณะกรรมการ

อนุมัติแล้ว กล่าวคือคณะกรรมการให้อิสระฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจ

ด าเนินงาน การจดัซื้อจดัจ้าง การรบับุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่

ก าหนดไวแ้ละตดิตามดแูลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 

(2) เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมการจะรบัผดิชอบดูแลให้บรษิทัมวีตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั (objectives) ที่

ชดัเจนและเหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) ทีส่ามารถสรา้ง

คุณค่าใหท้ัง้แก่บรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยจะพจิารณาถงึปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและเทคโนโลย ีมาใช้

อย่างเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของผูว้่าจา้งและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั 

นอกจากนี้ บริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และ เป้าหมายหลกัขององค์กร

สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรทีอ่ยู่ภายใต้

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

หลกัปฏิบติั 2.2  คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยจะค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษิทั ตลอดจนโอกาสและความ

เสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และจะมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม รวมถงึจะก ากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้มกีาร

จดัท าหรอืทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธ์

และแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถงึผลกระทบในระยะเวลายาว และสามารถคาดการณ์ไดต้ามควร 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย  หรือขาด

 
3 หมายถงึ เรื่องที่คณะกรรมการควรก ากบัดูและระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บรหิารและฝ่ายจดัการ
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ 
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จริยธรรม (unethical conduct) โดยก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ

แผนงานใหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมการรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่อง

ขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอสิระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 

3.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มคุีณสมบตัิหลากหลายทัง้ใน

ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จ าเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยีได ้รวมทัง้

ต้องมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรม

หลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพโดยตอ้งมจี านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ตามสภาวการณ์ของบรษิทั 

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่

สะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

(1) ส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารที่สามารถให้ความเหน็เกี่ยวกบัการท างานของ

ฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ 

(2) มีจ านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอสิระ

สามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ

หลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาท ิอายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุ้น 

จ านวนปีทีต่ าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในรายงาน

ประจ าปีและบน website ของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3.2 คณะกรรมการจะเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ซึ่งควรเป็นกรรมการอสิระ

และไม่ใช่บุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และดูแลใหม้ัน่ใจว่า องค์ประกอบ และการด าเนินงานของ

คณะกรรมการเอื้อต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ โดยประธานกรรมการมหีน้าทีค่รอบคลุมในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 
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(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) ดูแลให้มัน่ ใจว่า  กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร  

ทีม่จีรยิธรรมและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี

มาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จัดสรร เวลาไว้อย่ า ง เพีย งพอที่ ฝ่ ายจัดการจะ เสนอเรื่ อ งและมากพอที่ก รรมการ 

จะอภิปรายประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิให้กรรมการมีการใช้ดุลย

พนิิจทีร่อบคอบใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(5) เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้

กรรมการอสิระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบียน 

โดยกรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณา

อย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบ 

รวมถงึมกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม

และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลกัปฏิบติั 3.3 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและ

ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการทีม่คุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะจดัใหม้ี

การพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบตัิที่จะท าให้คณะกรรมการมี

องค์ประกอบความรู ้ความช านาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบุคคลดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอที่

ประชุมผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยจดัให้ผู้ถอืหุ้นได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ไดร้บัการ

เสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

หลกัปฏิบติั 3.4 ก่อนการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ มคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ

และจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  โดยการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ จะต้องมคีวามเหมาะสม เชื่อมโยงกบัมูลค่าที่
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บรษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่

ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสม โดยอยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัิ

อยู่ในอุตสาหกรรม ทัง้นี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่

สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนที่ไดร้บัจาก

บรษิทัและบรษิทัย่อยดว้ย 

หลกัปฏิบติั 3.5 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าที่  และ

จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ โดยจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารง

ต าแหน่งใหไ้ม่เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน และจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ รวมถงึ

เปิดเผยให้เป็นที่รบัทราบ เพื่อให้มัน่ใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบรษิัทได้อย่าง

เพยีงพอ 

ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยอ้อมใน

กจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดแูล

ใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ ตามเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 3.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและ 

การด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่

ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

หลกัปฏิบติั 3.7 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรษิทัว่าไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัทิีด่ ี (Good Practices) หรอืไม่ เพื่อปรบัปรุงการปฏบิตัิงาน

ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลประเมินถูก

น าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปดว้ย 

หลกัปฏิบติั 3.8 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธุรกจิ กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ และวตัถุประสงค์ 

เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองกรค ์โดยมกีารจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ตลอดจนสนับสนุน ให้

กรรมการทุกคนได้รบัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่องส าหรบัการปฏบิตัิหน้าที่กรรมการอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะและความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้

เปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 
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หลกัปฏิบติั 3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสม

ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ดงันี้ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้กี าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได้ 

3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพจิารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และ ความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่ไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มกีารประชุมทุกเดอืน คณะกรรมการอาจก าหนดให้ฝ่ายจดัการ

รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุม และดูแลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนื่อง

และทนัการณ์ 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องที่

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 

3.9.4 คณะกรรมการจะดูแลให้เอกสารประกอบการประชุมถูกจดัส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเชิญผู้บริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการ เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และ

เพื่อใหม้โีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

3.9.6 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และใน

กรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ อาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากที่ปรกึษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

ภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

3.9.7 คณะกรรมการอาจก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดย

ไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม 

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ค าแนะน าเกี่ ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่

คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง 

ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

นอกจากนี้คณะกรรมการเปิดเผยคุณสมบตั ิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงาน

ประจ าปี และบน website ของบรษิทัดว้ย 
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3.9.9 เลขานุการบรษิทัจะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที่ และในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัจะไดร้บัการ

พจิารณาใหเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบติั 4.1 คณะกรรมการจะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงให้มคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กร

ไปสู่เป้าหมาย โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม ตลอดจนสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บริหารระดบัสูงได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรู้และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิงาน รวมถึงก ากบัดูแลให้มแีผนสบืทอดต าแหน่ง (succession plan) 

เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั 4.2 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่

เหมาะสม ดงันี้ 

4.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้บริหารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยาวซึง่รวมถงึ 

(1) การพจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือน ผลการด าเนิน 

งานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น  Employee Stock 

Ownership Plan 

(2) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ 

ค่าตอบแทนเปรยีบเทยีบกบัระดบัค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ และผลการ

ด าเนินงานของบรษิทั เป็นตน้ 

(3) การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการสือ่สารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการ

ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การ

ประเมนิผลงานมลีกัษณะจูงใจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรหิารบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และกลยุทธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัใน

ระยะยาว โดยสือ่สารใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบเกณฑก์ารประเมนิล่วงหน้า 
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(2) ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ าทุกปี และประธานกรรมการเป็นผู้

สือ่สารผลการพจิารณารวมทัง้ประเดน็เพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

(3) อนุมตัิค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และพจิารณาผล

ประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และปัจจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลส าหรบัทัง้

องคก์ร 

หลกัปฏิบติั 4.3 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ที่อาจมผีลกระทบ

ต่อการบรหิารงานของบรษิทัและอ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทัเพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และจะดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมบรษิทัอย่าง

เหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ทกัษะ 

ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์ององคก์ร  

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบติั 5.1 คณะกรรมการให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิ

ควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้ว่าจา้งหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

โดยจะส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทั ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ

ครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร 

การวเิคราะห ์การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการจะให้ความส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กรและดูแลให้ฝ่ายจดัการน าไป

เป็นสว่นหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน และการตดิตามผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 5.2 คณะกรรมการจะตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้

ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของบรษิทั และค านึงถึงผูม้ี

ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจว่าบรษิทัประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม  

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กสว่นในองค์กร

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั ไดอ้ย่างยัง่ยนื  

 คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดแนวปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสยีต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวข้องและ

จ าเป็นแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่านัน้ไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัต้อง
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ตระหนักถงึความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยีและปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถงึผูถ้อืหุน้ พนักงาน ผูว้่า

จา้ง คู่คา้ สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึง่ครอบคลุมเรื่องดงันี้ 

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ การ

ก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดิการที่ไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั

ในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้า รวมถงึเปิดโอกาส

ใหพ้นักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อผู้ว่าจ้าง โดยปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ

ค านึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูผูว้่าจา้ง การตดิตามวดัผล

ความพงึพอใจของผู้ว่าจ้าง เพื่อการพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ์และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ต้องกระท าอย่างมคีวามรบัผดิชอบไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์

จากความเขา้ใจผดิของผูว้่าจา้ง 

(3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็น

ธรรม การช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ และยกระดบัความสามารถในการให้บริการให้ได้

มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสทิธิมนุษยชนและปฏบิตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็น

ธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมรีะเบยีบในการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ เพื่อ

พฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการที่

สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความคบืหน้า

และความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอื

ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้พลงังาน การใช้น ้า การใช้

ทรพัยากรหมุนเวยีน การปล่อยและจดัการของเสยีจากการประกอบธุรกจิ และการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่ ง ขันอย่ า ง เ ป็ นธ ร รม  โดยกา รปร ะกอบธุ ร กิจ อย่ า ง เ ปิ ด เผย โปร่ ง ใ ส แ ล ะ 

ไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และก าหนดให้บรษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ต่อสาธารณะ 

โดยมีแผนที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชัน่ รวมถึง

สนับสนุนใหบ้รษิทัอื่นๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ดว้ย 
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หลกัปฏิบติั 5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพแลประสทิธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ ทรพัยากรทีบ่รษิทัฯ พงึค านึงถงึมอีย่างน้อย 4 

ประเภท ไดแ้ก ่การเงนิ (Financial Capital) ดา้นบุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and 

Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital) 

หลกัปฏิบติั 5.4 คณะกรรมการจะจดัให้มกีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ระดบัองค์กร ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของบรษิทั รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ

เพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้บรษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลกัของบรษิทั ดงันี้ 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัให้มนีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรพัยากรให้เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกิจ  และการ

ก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการมกีารจดัท าแผนและแนวปฏบิตัิในการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ทัง้นี้ กรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก ่

(1) บรษิทัฯ ไดท้ าตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ 

(Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(Availability) รวมทัง้ป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

(3) บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการ

บรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว ในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

(Business Continuity Management) การบรหิารจดัการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(4) บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีาร

ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (Business Model) เป็นตน้  
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หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบติั 6.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน ทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้ง ดงันี้ 

6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบั วตัถุประสงค์ 

เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิาน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้  

คณะกรรมการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มกีารทบทวนนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า 

6.1.3 คณะกรรมการดูแลจะใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายใน

องค์กรที่อาจส่งผลให้บรษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้ ความเสี่ยงหลกัที่

คณะกรรมการบรหิารจะให้ความส าคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 

Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial 

Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ

ความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรอง 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพจิารณาตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ 

6.1.6 คณะกรรมการจะตดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ส าหรบับรษิทัย่อยหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั (เช่น มสีดัสว่นการถอืหุน้ทีม่ี

สทิธิออกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมินระบบ

ควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 

ดว้ย 

หลกัปฏิบติั 6.2 คณะกรรมการได้จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตาม

หลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

อสิระ ทัง้นี้ คณะกรรมการจะก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้าทีอ่ย่าง
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น้อยตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการ

บรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบติั 6.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรใน

ทรพัยส์นิ ขอ้มูล และโอกาสของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะที่

ไม่สมควร ดงันี้ 

6.3.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการก าหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ 

(integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้  คณะกรรมการจะดูแลให้

กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ที่ปรกึษา

ทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

รวมทัง้ดูแลให้มแีนวทางและวธิปีฏบิตัิ เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการ

ด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั

และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะมขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการ พจิารณา

วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการ

รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม

พจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบติั 6.4 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทมีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้าน

คอร์รปัชัน่ที่ชดัเจน โดยได้สื่อสารในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิการน าไปปฏบิตัิไดจ้รงิ  และ

คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รปัชัน่ รวมถึงการสนับสนุน

กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 6.5 คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณี

มกีารชี้เบาะแส และก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ทัง้นี้จะจดัใหม้ี

การเปิดเผยช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบติั 7.1 คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงันี้ 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู้ ทกัษะ 

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพยีงพอ โดยบุคลากร

ดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูลคณะกรรมการจะค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งโดยใน

กรณีทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัอย่างน้อย ดงันี้ 

(1) ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบั

ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผ่ีานการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ 

(ถา้ม)ี 

(2) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัท

จดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management’s Discussion and Analysis 

หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส  ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบ

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทใน

แต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว  

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนัน้จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผู้

ถอืหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่กี่ยวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 7.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบรษิทั

และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็ 

หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ รวมถงึในการอนุมตัิ

การท ารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการจะต้องมัน่ใจไดว้่า การท า

รายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถใน

การช าระหนี้ 
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หลกัปฏิบติั 7.3 ในภาวะทีบ่รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะ

ท าให้มัน่ใจได้ว่า บรษิทัมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได้ ทัง้นี้ 

ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี และความสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบติั 7.4 คณะกรรมการจะพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม ในการเปิดเผย

ขอ้มลูการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัติ่อพนักงาน

และผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึ การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีหรอือาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหาก

ตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7.5 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผู้รบัผดิชอบงานนักลงทุน

สมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา โดยมนีโยบายการสือ่สาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มูล (disclosure policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย์ 

รวมทัง้มกีารสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

หลกัปฏิบติั 7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯแลว้ คณะกรรมการจะจดั

ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบรษิทั โดยกระท า

อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้บน 

website ของบรษิทัฯ 

(1) วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทัฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปี

ก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได้ 

(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัฯ น าเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอื สือ่ต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
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(10) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

(13) นโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบายรกัษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง  

(14) กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถงึ

เรื่องทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบคุณสมบตั ิ

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

(16) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรอืร้องเรยีน หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการ

บรษิทั เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล์ 

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

หลกัปฏิบติั 8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 

ดงันี้ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั จะตอ้งผ่านการพจิารณาและ/หรอืการอนุมตัิจาก

ผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องส าคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น  

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

เสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุ

เป็นวาระ คณะกรรมการจะแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 

(2) การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ  ทัง้นี้ คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ ต่อ

การใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

เผยแพร่บน website ของบรษิทัอย่างน้อย 14 วนั ก่อนวนัประชุม 
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8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์

การสง่ค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทั 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบับ และ

เผยแพร่พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย โดยประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี้ 

(1) วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ 

อย่างชดัเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกบักรรมการ ได้แยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการและ

การอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วตัถุประสงค์และเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่

เสนอซึง่รวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลที่เสนอจ่าย

พร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบาย

เหตุผลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวตัิการศึกษาและการท างาน จ านวน

บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัทัว่ไปทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

สรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ และในกรณีทีเ่ป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิ

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีครัง้ให้ระบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และ

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทัง้

ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณ์ท างาน 

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น 

(4) หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้

ผลคะแนนเสยีง สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มูลของกรรมการ

อสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อน

เขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน ดงันี้ 
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8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานที่

จดัประชุม สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้  

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระ

ให้ผู้ถือหุ้นจนเกนิ เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรอืหลกัฐาน

แสดงตนเกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น  ทัง้การลงทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว 

ถูกตอ้ง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ล ะวาระการ

ประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได้ 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและใน

ฐานะผูถ้อืหุน้ไมค่วรสนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งควรเขา้ร่วมการประชุมเพื่อให้ผูถ้ือหุน้สามารถซกัถาม

ในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทราบจ านวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมหีลายรายการ ประธานที่ประชุมอาจจดัให้มกีารลงมติแยกในแต่ละรายการ 

เช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ เป็นตน้ 

8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั และส่งเสรมิให้มี

บุคคลที่เป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทัง้

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

หลกัปฏิบติั 8.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุม และการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบรษิทัจะเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีง ภายใน

วนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ และบน website ของบรษิทั และจดัส่งส าเนารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้

บนัทกึขอ้มลูอย่างน้อย ดงันี้ 
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(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมไม่เขา้ร่วม

การประชุม 

(2) วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งด

ออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

 ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่11 มนีาคม 2563 
  บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 

 

 

  (   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์    ) 
     ประธานกรรมการ  
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พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัประมวล) 

สว่นที ่2 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 

___________________ 

 มาตรา 89/7   ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผู้บรหิารต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความ
รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 มาตรา 89/8   ในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงั กรรมการและผูบ้รหิาร
ตอ้งกระท าเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณ์อย่างเดยีวกนั 

 การใดทีก่รรมการหรอืผูบ้ริหารพสิูจน์ไดว้่า ณ เวลาทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าว การตดัสนิใจของตนมี
ลกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บรหิารผู้นัน้ได้ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบและความ
ระมดัระวงัตามวรรคหนึ่งแลว้ 

(1) การตดัสนิใจไดก้ระท าไปดว้ยความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั 

(2) การตดัสนิใจไดก้ระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่าเพยีงพอ และ   
(3) การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่

ตดัสนิใจนัน้ 

 มาตรา 89/9   ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบและความระมดัระวงัหรอืไม่ ใหค้ านึงถงึปัจจยัดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ต าแหน่งในบรษิทัทีบุ่คคลดงักล่าวด ารงอยู่ ณ เวลานัน้ 
(2) ขอบเขตความรบัผิดชอบของต าแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามที่ก าหนดโดย

กฎหมายหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ 
(3) คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทัง้วตัถุประสงคข์องการแต่งตัง้ 

 มาตรา 89/10   ในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ กรรมการและผูบ้รหิารตอ้ง 

(1) กระท าการโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั 
(2) กระท าการทีม่จีุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
(3) ไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัประโยชน์ของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 


