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1.  ข้อม ูลทั วไปของบริษทัฯ 

ชือบรษิทั บรษิทั เครอืไทย โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอืน (Holding Company) 

สถานทีตั งสาํนกังานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชั นที 12 ถนนสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบยีน 7,536,411,860 บาท1 

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 10,000 บาท 

จาํนวนหุน้ทั งหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ 1,000 หุน้ 

ชนิดหุน้ทั งหมดทีออกจาํหน่ายแลว้ หุน้สามญั 

วนัทีจดทะเบยีน 29 มถุินายน 2561 

โทรศพัท ์ (66) 0 2631 1331 

โทรสาร  (66) 0 2236 7614 

เลขทะเบยีนบรษิทัฯ 0107561000285 

2. ข้อม ูลทั วไปของบริษทัในเครอืของบริษทัฯ 

 บริษัทฯ จดัตั งขึนเมือวนัที  มิถุนายน  เพือรองรบัการปรบัโครงสร้างกิจการระหว่างบรษิัท ไทย
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) และบรษิทั เครอือาคเนย ์จํากดั (“เครอือาคเนย์”) ซึงเป็นไปตามมตทิีประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้ ครั งที 1/2561 ของบรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึงประชุมเมือวนัที 15 มถุินายน 2561 ทีไดม้มีตอินุมตัิ
การปรบัโครงสรา้งกจิการและการรบัโอนกจิการทั งหมดของเครอือาคเนย ์(“การปรบัโครงสรา้งกจิการ”) 

 เมือวนัที  กรกฎาคม  ทีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที / ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัเิพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน , บาท เป็นจํานวน 7,536,411,860 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 
753,640,186 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาท เพือรองรบัการปรบัโครงสร้างกจิการ และเพือชําระเป็นค่าตอบแทน
สาํหรบัการรบัโอนกจิการทั งหมด 

 เมือวนัที  มกราคม  ทีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 1/2562 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนเริมแรกของบรษิทัฯ จาํนวน 10,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนปัจจบุนัจาํนวน 7,536,411,860 บาท เป็นจาํนวน 
7,536,401,860 บาท โดยการลดจํานวนหุน้ 1,000 หุ้น มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซึงบรษิัทฯ จะดําเนินการจด
ทะเบยีนลดทุน เมือดาํเนินการจดทะเบยีนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ เพือรองรบัการปรบัโครงสรา้งกจิการ และเพือชาํระ
เป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการรบัโอนกจิการทั งหมดเสรจ็สิน 
                                                 
1 ทีประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2561 ของบรษิัทฯ ซึงประชุมเมือวนัที 19 กรกฎาคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิเพิมทุนจดทะเบียนของ

บรษิทัฯ จากจํานวน 10,000 บาท เป็นจํานวน ,536,411, บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน ,640, หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท เพือรองรบัแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ และเพือชําระเป็นค่าตอบแทนสําหรบัการรบัโอนกจิการทั งหมด ซึงขณะนีอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ และทีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 1/2561 ของบรษิทัฯ ซึงประชุมเมือวนัที 
19 กรกฎาคม 2561 ได้มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนเริมแรกของบรษิทัฯ จํานวน , บาท จากทุนจดทะเบยีนปัจจุบนัจํานวน 
7,536,411, บาท เป็นจาํนวน ,536,401, บาท โดยการลดจาํนวนหุน้ , หุน้ 
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ทั งนี ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษิัทฯ ไม่มบีรษิัทในเครอืหรอืการลงทุนในบรษิัทอืน ในสดัส่วนเกนิกว่า
รอ้ยละ  ของจํานวนหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ เนืองจากบรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการดําเนินการปรบัโครงสรา้งกจิการและ
รบัโอนกจิการของเครอือาคเนย ์ซึงบรษิทัฯ คาดว่าจะดาํเนินการปรบัโครงสรา้งและรบัโอนกจิการของเครอือาคเนยแ์ลว้
เสรจ็ ภายในปี   

อนึง ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งกจิการ และการรบัโอนกจิการเสรจ็สิน บรษิทัฯ จะมบีรษิทัในเครอืดงันี 

 



5

 
 

 

3 

  

TG
H 

กล
ุ่ มธ

รุกิ
จ 

ปร
ะก

นัช
ีวิต

 
กล

ุ่ มธ
รุกิ

จ 
ปร

ะก
นัวิ

นา
ศภ

ยั 
กล

ุ่ มธ
รุกิ

จอ
ืน 

กล
ุ่ มธ

รุกิ
จล

ีซซิ
 ง 

SE
CA

P 
10

0.0
0%

 

SB
L 

SB
C 

CC
L 

10
0.0

0%
 

SE
AD

 

TC
C 

Ca
rd 

10
0.0

0%
 

99
.97

% 

SE
A 

10
0.0

0%
 

SE
A 

PT
E 

10
0.0

0%
 

RD
D 

10
0.0

0%
 

S 
So

fin
 

99
.98

% 

AS
H 

10
0.0

0%
 

10
0.0

0%
 

10
0.0

0%
 

SE
IC

 

TIC
 

97
.33

% 

10
0.0

0%
* 

SE
LIC

 
99

.97
% 

CS
H BC

S 

BC
B 

10
0.0

0%
 

49
.00

% 10
0.0

0%
 

DH
IP 

10
.00

% 

AR
C 

2.0
4%

 

TG
H 

บร
ษิทั

 เค
รอื

ไท
ย 

โฮ
ลด

ิงส
 ์จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) 
SE

M 
บร

ษิทั
 อ

าค
เน

ย์ 
แม

เน
จเม

น้ท
 ์จํา

กดั
 

พล
าซ

า่ แ
อท

ธนิ
ี 

บร
ษิทั

 พ
ลา

ซา่
แอ

ทธ
นิ ี

โฮ
เต

ล็ (
ปร

ะเท
ศไ

ทย
) จ

ําก
ดั 

Go
lde

n C
ap

ita
l 

โก
ลเด

น้ 
แค

ปปิ
ตอ

ล (
สงิ

คโ
ปร

)์ ล
มิเิ

ตด็
 

MM
 G

rou
p 

เอ
ม็ 

เอ
ม็ 

กร
ุ๊ป 

ลมิ
เิต

ด็ 
SE

LIC
 

บร
ษิทั

 อ
าค

เน
ย์ป

ระ
กนั

ชวี
ติ 

จํา
กดั

 (ม
หา

ชน
)  

SE
IC

 
บร

ษิทั
 อ

าค
เน

ย์ป
ระ

กนั
ภยั

 จํา
กดั

 (ม
หา

ชน
) 

TIC
 

บร
ษิทั

 ไท
ยป

ระ
กนั

ภยั
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) 
DH

IP
 

บร
ษิทั

 ท
พิย

ปร
ะก

นัภ
ยั 

(สป
ป.

 ลา
ว) 

จํา
กดั

 
AR

C 
As

ian
 R

ein
su

ran
ce

 C
orp

ora
tio

n 
SE

CA
P 

บร
ษิทั

 อ
าค

เน
ย์แ

คป
ปิต

อล
 จํา

กดั
 

SB
L 

บร
ษิทั

 ส
นิบ

วัห
ลว

งล
สิซ

ิง จ
ําก

ดั 

SB
C 

บร
ษิทั

 ส
นิบ

วัห
ลว

งแ
คป

ปิต
อล

 จํา
กดั

 
CC

L 
บร

ษิทั
 ค

อน
เซ

พ 
แล

นด
์  

จํา
กดั

 
SE

AD
 

บร
ษิทั

 อ
าค

เน
ย์ 

แอ
ดไ

วซ
เ์ซ

อร
ี จํา

กดั
 

TC
C 

Ca
rd 

บร
ษิทั

 ท
ซีซี

 ีพ
รวิ

เิลจ
 ก

าร
ด์ 

จํา
กดั

 
SE

A 
บร

ษิทั
 ศ

ูนย
์วชิ

าก
าร

อา
คเ

นย
์ จํา

กดั
 

SE
A 

PT
E 

SO
UT

HE
AS

T 
AD

VIS
OR

Y 
PT

E. 
LT

D.
 

RD
D 

บร
ษิทั

 รถ
ดเี

ดด็
 อ

อโ
ต ้

จํา
กดั

 
S 

So
fin

 
บร

ษิทั
 เอ

ส 
โซ

ฟิน
 จํา

กดั
 

AS
H 

บร
ษิทั

 เอ
เช

ยีต
ิกเ

ฮา
ส ์

จํา
กดั

 
CS

H 
บร

ษิทั
 แ

คป
ปิต

อล
 เซ

อร
ว์สิ

 โฮ
ลด

ิง จ
ําก

ดั 
BC

S 
บร

ษิทั
 บ

ิกซ
 ีเซ

อร
ว์สิ

เซ
ส 

จํา
กดั

 
BC

B 
บร

ษิทั
 บ

ิกซ
 ีอ

นิช
วัร

นัส
 ์โบ

รค
เก

อร
 ์จํา

กดั
 

 * ส
ดัส

ว่น
กา

รถ
อืห

ุน้ข
ึนอ

ยู่ก
บัผ

ลก
าร

ทาํ
คาํ

เสน
อซ

ือห
ลกั

ทร
พัย

 ์



6

   

4 

(1) บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (SELIC) 

ชือบริษทั บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกนัชวีติ 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชั น 8-12 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0107555000384 

ทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 2,200,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 99.97 

(2) บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (SEIC) 

ชือบริษทั บรษิทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกนัวนิาศภยั 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชั นที จ ีถงึชั น 7 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0107555000392 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 500,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 97.33 

(3) บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIC) 

ชือบริษทั บรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกนัวนิาศภยั 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ / อาคารไทยประกนัภยั ซอยหลงัสวน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั 0107536000820 

ทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 235,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 1001 
หมายเหตุ: 1 สดัส่วนการถอืหุน้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการขึนอยู่กบัจาํนวนผูถ้อืหุน้เดมิ TIC ทีตอบรบัคาํเสนอซือ 
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(4) บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั (SECAP) 

ชือบริษทั บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ บรกิารรถเช่าเพือธุรกจิ และธุรกจิใหส้นิเชือ 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ชั นที 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105537045761 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 200,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(5) บริษทั สินบวัหลวงลิสซิง จาํกดั (SBL) 

ชือบริษทั บรษิทั สนิบวัหลวงลสิซิง จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัประกอบธุรกจิใหเ้ช่ารถยนตแ์ละใหบ้รกิารสนิเชือ 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ชั น 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105537045787 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 200,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(6) บริษทั สินบวัหลวงแคปปิตอล จาํกดั (SBC) 

ชือบริษทั บรษิทั สนิบวัหลวงแคปปิตอล จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัประกอบธุรกจิใหกู้ย้มืเงนิทุนสาํหรบับรษิทัในเครอื 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ชั น 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105537045744 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 100,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 
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(7) บริษทั คอนเซพ แลนด ์5 จาํกดั (CCL) 

ชือบริษทั บรษิทั คอนเซพ แลนด ์5 จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารทีจอดรถยนตแ์ก่ SECAP 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ชั นที 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552091794 

ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 180,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(8) บริษทั อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี จาํกดั (SEAD) 

ชือบริษทั บรษิทั อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารเกียวกบังานปรกึษาดา้นการลงทุน 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105559125325 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 5,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(9) บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การด์ จาํกดั (TCC Card) 

ชือบริษทั บรษิทั ทซีซี ีพรวิเิลจ การด์ จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ประกอบกจิการทาํการตลาดใหบ้รกิารซือสนิคา้ผ่านบตัรเครดติในกลุ่มบรษิทั  

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชั นที 54 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขต 
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษทั 0105557048358 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 100,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 99.97 
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(10) บริษทั ศนูยว์ิชาการอาคเนย ์จาํกดั (SEA) 

ชือบริษทั บรษิทั ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ประกอบกจิการบรกิารสถานฝึกอบรมเพือพฒันาฝีมอืแรงงานของลูกจา้ง ของ
บรษิทัในเครอื 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ชั นที 9 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105558164980 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(11) SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE) 

ชือบริษทั SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. 

ประเภทธรุกิจ ดาํเนินธุรกจิบรกิารทีปรกึษาทางธุรกจิและการจดัการ 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958) 

เลขทะเบียนบริษทั 201428207K 

ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร ์สงิคโปร ์

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 1 ดอลลาร ์สงิคโปร ์

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(12) บริษทั รถดีเดด็ ออโต้ จาํกดั (RDD) 

ชือบริษทั บรษิทั รถดเีดด็ ออโต ้จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ขายและใหเ้ช่ารถยนตม์อืสองสภาพด ี 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 2310/14 ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 

เลขทะเบียนบริษทั 0105560014612 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 
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(13) บริษทั เอส โซฟิน จาํกดั (S Sofin) 

ชือบริษทั บรษิทั เอส โซฟิน จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ดาํเนินธุรกจิเกียวกบัการพฒันาเทคโนโลยใีนการทาํประกนัภยั 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0105560052646 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 100,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 99.98 

(14) บริษทั เอเชียติกเฮาส ์จาํกดั (ASH) 

ชือบริษทั บรษิทั เอเชยีติกเฮาส ์จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ ให้เช่าพืนทีในอาคารสํานักงาน ให้กับบริษัททั วไป  และบริษัทในเครือ
อาคเนย ์

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษทั 0455529000076 

ทุนจดทะเบียน 5,522,500 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 5,522,500 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 

(15) บริษทั แคปปิตอล เซอรว์ิส โฮลดิง จาํกดั (CSH) 

ชือบริษทั บรษิทั แคปปิตอล เซอรว์สิ โฮลดิง จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัดําเนินธุรกจิเป็นบรษิทัโฮลดิงลงทุนในบรษิทั บิกซ ีเซอรว์สิเซส จํากดั 
ซึงเป็นบรษิทัร่วมทุน ดาํเนินธุรกจิโบรคเกอรป์ระกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั 

ทีต ั งสาํนักงานใหญ่ 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษทั 0105559042560 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 100,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 100 
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3. ข้อม ูลทางการเงิน 

เนืองจากบรษิทัฯ จดัตั งขึนเมือวนัที 29 มถุินายน 2561 งบการเงนิของบรษิทัฯ ซึงแสดงฐานะการเงนิและผล
การดาํเนินงาน ตั งแต่วนัทีจดัตั งบรษิทัฯ ถงึ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ล ้านบาท) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรพัย ์
 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน 45,500 

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 55,500 

รวมสินทรพัย ์ 55,500 

  
หนีสินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 

 
หนีสนิหมุนเวยีน  
เจา้หนีอืน - กจิการทีเกียวขอ้งกนั 53,500 

เจา้หนีอืน 247,425 

รวมหนีสินหมุนเวียน 300,925 

รวมหนีสิน 300,925 

  
ส่วนขาดของผ ูถ้ือหุ้น 

 
ทุนเรอืนหุน้  

ทุนจดทะเบยีน 7,536,411,860 

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 10,000 

ขาดทุนสะสม (255,425) 

รวมส่วนขาดของผ ูถ้ือหุ้น (245,425) 

  
รวมหนีสินสุทธิจากส่วนขาดของผ ูถ้ือหุ้น 55,500 

หมายเหตุ: อา้งองิจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 
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งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: ล ้านบาท) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ั งแต่วนัที 29 
มิถนุายน 2561  

(วนัจดทะเบียนจดัต ั งบริษทั) 
ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

รายได ้
 

รายไดอ้ืน - 

รวมรายได ้ - 

  
ค่าใช้จ่าย 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 255,425 

รวมค่าใช้จ่าย 255,425 

  
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (255,425) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - 

ขาดทุนสาํหรบังวด (255,425) 
หมายเหตุ: อา้งองิจากงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

4. โครงสรา้งการจดัการ  

ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ    
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี 

คณะกรรมการบริษทั 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ 

2. คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 

3. นายอารพีงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ 

4. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ กรรมการ 

5. นางอาทนินัท ์พชีานนท ์ กรรมการ 

6. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี กรรมการ 
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รายชือ ตาํแหน่ง 

7. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ 

8. นายอภชิยั บญุธรีวร กรรมการ 

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 

10. นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ กรรมการ / กรรมการอสิระ 

11. นายผดุงเดช อนิทรลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการอสิระ 

12. นางกุลภทัรา สโิรดม กรรมการ / กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริหาร 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางอาทนินัท ์พชีานนท ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายอภชิยั บญุธรีวร กรรมการบรหิาร 

4. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถ ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายผดุงเดช อนิทรลกัษณ์ กรรมการตรวจสอบ 

5. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยในปี 2561 
โดยกรรมการทั งหมดไม่มสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ทีบรษิทัฯ ทําขึน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2561 เนืองจากบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการปรบัโครงสรา้งกจิการ จงึยงัไม่มกีารประกอบธุรกจิ หรอืเขา้ลงนามในสญัญาใดๆ 



14

   

12 

การถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัในเครอื 

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น  
ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 

2560 

จาํนวนหุ้น 
ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 

2561 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น (รอ้ย

ละ) 

จาํนวนหุ้น 
เพิม (ลด) 
ระหว่างปี 

1. นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

2. คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี รองประธาน
กรรมการ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

3. นายอารพีงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธาน
กรรมการ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

4. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ กรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

5. นางอาทนินัท ์พชีานนท ์ กรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

6. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี กรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

7. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

8. นายอภชิยั บญุธรีวร กรรมการ - ไม่ม ี ไม่ม ี - 

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

10. นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ กรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

11. นายผดุงเดช อนิทรลกัษณ์ กรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

12. นางกุลภทัรา สโิรดม กรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

- ไม่ม ี ไม่ม ี - 

6.  ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ 

ทีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  ครั งที 1/2561 เมือวนัที 19 กรกฎาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจาํนวนไม่เกนิ 6,000,000 บาท โดยใหค่้าตอบแทนดงักล่าว
มผีลตั งแต่วนัที 19 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และใหม้ผีลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผูถ้อืหุน้จะมี
มติเป็นอย่างอืน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการจัดสรรและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงนิดงักล่าว เช่น การกําหนดค่าตอบแทนรายเดอืน หรอืการกําหนดเบียประชุม ตาม
ความเหมาะสมและจาํเป็น โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม  
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ในรอบบญัชสีินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ รวม 12 ราย 
เท่ากบั 1,360,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

รายชือ 
ค ่าตอบแทน 

(บาท) 
จาํนวนประชุม 

คร ั ง (ต่อปี) 
รวมเป็นเงิน 

หุ้น หุ้นก ู้ หรอื
สิทธิประโยชน์

อย่างอืน 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ี ไม่รบัค่าตอบแทน - ไม่รบัค่าตอบแทน ไม่ม ี

2. คุณหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี ไม่รบัค่าตอบแทน - ไม่รบัค่าตอบแทน ไม่ม ี

3. นายอารพีงศ ์ภู่ชอุ่ม 50,000 3 150,000 ไม่ม ี

4. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

5. นางอาทนินัท ์พชีานนท ์ 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

6. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

7. นายสมชยั สจัจพงษ ์ 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

8. นายอภชิยั บญุธรีวร 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถ ี 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

10. นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

11. นายผดุงเดช อนิทรลกัษณ์ 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

12. นางกุลภทัรา สโิรดม 40,000 3 120,000 ไม่ม ี

รวมทั งสิน 1,230,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถ ี 50,000 1 50,000 ไม่ม ี

. นายโยธนิ พบิลูยเ์กษตรกจิ 40,000 1 40,000 ไม่ม ี

. นายผดุงเดช อนิทรลกัษณ์ 40,000 1 40,000 ไม่ม ี

รวมทั งสิน 130,000 - 

รวมทั งสิน 1,360,000 - 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธจิากงบการเงิน
เฉพาะกจิการของบรษิัทฯ ภายหลงัการหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรเงนิทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที
กําหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มขีาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถอืหุ้น อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบัความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ตามที
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 
ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องทางการเงนิ กระแสเงนิสด การสาํรองเงนิไวเ้พือบรหิาร
กจิการ การขยายธุรกจิ และการลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พือจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ภายในบรษิัทฯ เงือนไขและขอ้จํากดัตามทีกําหนดในสญัญากู้ยมืเงนิ การได้รบัความเหน็ชอบการจ่ายเงนิปันผลจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั ในกรณีทีบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผล บรษิทั
ฯ จะต้องดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์หรอืประกาศอืนทีเกียวขอ้ง โดยคํานึงถงึผลประโยชน์
แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั ทั งนี การจ่ายเงนิปันผลประจําปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบรษิทัฯ อาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างการไดเ้ป็นครั งคราวเมือ
เหน็ว่าบรษิทัฯ มกีําไรพอทีจะทําเช่นนั นได้ และให้รายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ีประชุมผูถ้อืหุ้น
ทราบในคราวถดัไป 

8. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีด ี 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีว่าเป็นสิงสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการ
ดําเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ให้มีประสทิธภิาพและมีการเจรญิเติบโตอย่างยั งยนื ซึงจะนําไปสู่ประโยชน์
สงูสุดต่อผูม้สีว่นเกียวขอ้งทุกฝ่าย ตั งแต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืนๆ ดงันั นคณะกรรมการบรษิทั
ฯ จงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัทาํนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกจิการทีดขี ึน โดยครอบคลุมเนือหาหลกัการสาํคญัตั งแต่
โครงสรา้ง บทบาท หน้าที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่าง
โปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พือเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รทาํใหเ้กดิความเชือมั นว่าการดาํเนินงาน
ใดๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของผู้ถอืหุ้นและผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่าย 

เพือให้บรษิัทฯ มีความน่าเชือถือสําหรบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และเพือประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทั งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม  
บรษิัทฯ จงึได้จดัทํานโยบายเกียวกบัการกํากบัดูแลกจิการทีดโีดยยดึหลกัปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึงจดัทาํโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือเป็นแนวทาง
ในการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 



17

   

15 

หลกัการและนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ีโดยครอบคลุมหลกั
ปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี 

หลกัปฏิบตัิ 1: บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลกัปฏิบตัิ 1.1 

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้นําทีต้องกํากบัดูแลให้
องคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด ีซึงครอบคลุมถงึ 

(1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสําคญัเพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

• หลกัปฏิบตัิ 1.2 

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั งยนื คณะกรรมการจะกํากบัดูแลบรษิัทให้นําไปสู่ผลการกํากบัดูแล
กจิการทีด ี(governance outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีดโีดยคาํนึงถงึผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิงแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง  

ทั งนี คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนีในการกาํกบัดูแลบรษิทัฯ ใหนํ้าไปสู่ผลการกํากบัดแูลกจิการที
ด ี 

1.2.1 คณะกรรมการจะคํานึงถงึจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั นอกเหนือจากผล
ประกอบการทางการเงนิ 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นําในการกํากบัดูแลกิจการเพือขบัเคลือน
วฒันธรรมองคก์รทียดึมั นในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายสาํหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ทีแสดงถึงหลกัการและ
แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ิจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 
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1.2.4 คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้มกีารสือสารเพือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มี
กลไกเพียงพอทีเอือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

• หลกัปฏิบตัิ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีดว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of 
care) และซือสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางทีได้กําหนดไว้รวมทั งมีกระบวนการอนุมัติการ
ดาํเนินงานทีสาํคญั เช่น การลงทุน การทาํธุรกรรมทีมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั การทาํรายการกบั
บุคคลทีเกียวโยงกนั การไดม้า/จาํหน่ายไปซึงทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

• หลกัปฏิบตัิ 1.4 

คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าทีและความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบรหิารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน
ตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบรหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีตามทีไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจดัทํากฎบตัรหรอืนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ ทีระบุ
หน้าทีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพือใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีของกรรมการทุกคน 
และจะจดัให้มกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั ง รวมทั งทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้าทีคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร และฝ่ายจดัการ อย่างสมําเสมอเพือให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร   

1.4.2 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีของตน และมอบหมายอาํนาจการจดัการบรษิทัใหแ้ก่
ฝ่ายจดัการ โดยทําการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรกด็ ีการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการ
ปลดเปลืองหน้าทีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องตดิตามดูแลฝ่ายจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีตามทีได้รบัมอบหมาย ทั งนี ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที
บรหิารและฝ่ายจดัการอาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงันี 

เรืองทีควรดแูลใหม้กีารดาํเนินการ  

หมายถงึ เรืองทีคณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใหม้ใีนการดาํเนินการอย่างเหมาะสม ทั งนี คณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรืองเพือพจิารณาได ้ซึงไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

ก. การกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทียดึมั นในจรยิธรรม รวมทั งประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ง. การสรรหา พฒันา กาํหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 
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จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเป็นเครืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

เรืองทีดาํเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถงึ เรืองทีคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบรหิาร และฝ่ายจดัการจะพจิารณาร่วมกนัโดยฝ่ายจดัการ
เสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบ ซึงคณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ รวมทั ง มอบหมายให้ฝ่ายจดัการ ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ตดิตามและใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามทีเหมาะสม ซึงไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

ก. การกาํหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจาํปี  

ข. การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสียงและการควบคุมภายใน  

ค. การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ  

ง. การกําหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ. การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน  

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชือถอื 

เรืองทีคณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ  

หมายถงึ เรืองทีคณะกรรมการจะกาํกบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบรหิารและฝ่าย
จดัการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการดาํเนินการ ซึงไดแ้ก่เรืองดงัต่อไปนี 

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทีคณะกรรมการอนุมตัแิลว้  

ทั งนี คณะกรรมการควรปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจดาํเนินงาน การจดัซือจดัจา้งการ
รบับุคลากรเขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีกาํหนดไวแ้ละตดิตามดแูลผล โดยไม่แทรกแซงการ
ตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจาํเป็น 

ข. เรืองทีขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีกรรมการมสีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบตัิ 2: กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั ทีเป็นไปเพือความย ั งยืน 

• หลกัปฏิบตัิ 2.1 

คณะกรรมการจะกาํหนดหรอืดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั (objectives) เป็นไปเพือความ
ยั งยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีสอดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าให้ทั งบรษิัท ลูกค้า ผู้มสี่วนได้เสยี 
และสงัคมโดยรวม 
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2.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีรบัผดิชอบดูแลใหบ้รษิทัฯ มวีตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั (objectives) ที
ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคดิหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และ
สือสาร ใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลือนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัทําเป็นวสิยัทศัน์ และค่านิยมร่วม
ขององค์กร (vision and values) หรือวตัถุประสงค์และหลกัการ (principles and purposes) หรือ
อืนๆ ในทาํนองเดยีวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business 
model) ทีสามารถสรา้งคุณค่าให้ทั งแก่บรษิัทฯ ผู้มสี่วนได้เสยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดย
พจิารณาถงึ 

(1) สภาพแวดล้อมและการเปลียนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั งการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

(4) วตัถุประสงคใ์นการจดัตั งบรษิทัฯ 

(5) กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ 

(6) ความสามารถในการทาํกาํไร หรอืแขง่ขนัดว้ยการสรา้งคุณค่าใหบ้รษิทัฯ และลกูคา้ (value 
proposition) 

(7) ความสามารถในการดํารงอยู่ของบรษิัทฯ ในระยะยาว ภายใต้ปัจจยัทั งโอกาสและความ
เสียงทีมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะสง่เสรมิค่านิยมขององคก์รในการกํากบัดแูลกจิการทีด ีเช่น ความรบัผดิชอบในผล
การกระทํา (accountability) ความเทียงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจ
ใส ่(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการสือสาร และเสรมิสรา้งให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร
สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• หลกัปฏิบตัิ 2.2 

คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให ้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรอื
ประจําปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนํา
เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้การจดัทํากลยุทธแ์ละแผนงานประจําปีทีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ โดยคํานึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของบรษิทั ณ ขณะนั น ตลอดจนโอกาส
และความเสียงทียอมรบัไดแ้ละสนับสนุนใหม้กีารจดัทาํ หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกล
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ยุทธ์สําหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพือให้มั นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้คํานึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาทียาวขึน และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัและความเสียงต่างๆ ทีอาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเกียวขอ้งตลอดสาย value chain 
รวมทั งปัจจยัต่างๆ ทีอาจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีลไกทีทาํใหเ้ขา้ใจความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมสีว่นร่วมหรอืช่องทางการสือสารระหว่างผูม้สี่วนได้
เสยีกบับรษิทัฯ ไวช้ดัเจน เพือใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสดุ 

(2) ระบุผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเกียวขอ้งของบรษิทัฯ ทั งภายในและภายนอก ทั งทีเป็นตวับุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานกาํกบัดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือนําไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเดน็
ดงักล่าวตามความสาํคญัและผลกระทบทีจะเกดิขึนต่อทั งบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทั งนี 
เพือเลอืกเรืองสาํคญัทีจะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีมาดาํเนินการใหเ้กดิผล 

2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ ์คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
และศกัยภาพของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการจะพจิารณากําหนดเป้าหมายทั งทีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตวัเงนิ นอกจากนี คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสียงของการตั งเป้าหมายทีอาจนําไปสู่การ
ประพฤตทิีผดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานให้
ทั วทั งองคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสมและ
ตดิตามการดําเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจําปี โดยจดัใหม้ผีูท้ําหน้าทีรบัผดิชอบดูแลและ
ตดิตามผลการดาํเนินงาน  

หลกัปฏิบตัิ 3: เสริมสรา้งคณะกรรมการทีม ีประสิทธิผล 

• หลกัปฏิบตัิ 3.1 

คณะกรรมการมีหน้าทีรบัผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั งในเรืองขนาด
องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการทีเป็นอิสระทีเหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีมคีุณสมบตัหิลากหลายทั งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพือให้มั นใจว่า จะได้
คณะกรรมการโดยรวมทีมคุีณสมบตัเิหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความต้องการของผู้มี
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สว่นไดเ้สยีได ้รวมทั งต้องมกีรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 คนทีมปีระสบการณ์ในธุรกจิ
หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบรษิทัฯ ดาํเนินกจิการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาจาํนวนกรรมการทีเหมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยตอ้งมจีาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารทีสะทอ้น
อาํนาจทีถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารทีสามารถให้ความเห็นเกียวกบัการ
ทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ  

ข. กรรมการอสิระมีจํานวนและคุณสมบตัิของกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัย์ฯ  รวมทั งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกับ
คณะกรรมการทั งหมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดาํเนินการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีมคีวาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 
จํานวนปีทีดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน ใน
รายงานประจาํปีและบน website ของบรษิทัฯ 

• หลกัปฏิบตัิ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั นใจว่าองค์ประกอบและการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบรหิารมหีน้าทีความรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการจะ
กาํหนดอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบรหิารใหช้ดัเจน และเพือไม่ใหค้น
ใดคนหนึงมอีํานาจโดยไม่จํากดั บรษิัทฯ จะแยกบุคคลทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลทีดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าทีของประธานกรรมการจะ
ครอบคลุมเรืองดงัต่อไปนี 

(1) การกาํกบั ตดิตาม และดแูลใหม้ั นใจไดว้่า การปฏบิตัหิน้าทีของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลใหม้ั นใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีมี
จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการทีด ี
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สว่นไดเ้สยีได ้รวมทั งต้องมกีรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 คนทีมปีระสบการณ์ในธุรกจิ
หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบรษิทัฯ ดาํเนินกจิการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาจาํนวนกรรมการทีเหมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยตอ้งมจีาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารทีสะทอ้น
อาํนาจทีถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารทีสามารถให้ความเห็นเกียวกบัการ
ทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ  

ข. กรรมการอสิระมีจํานวนและคุณสมบตัิของกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัย์ฯ  รวมทั งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกับ
คณะกรรมการทั งหมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดาํเนินการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีมคีวาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 
จํานวนปีทีดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน ใน
รายงานประจาํปีและบน website ของบรษิทัฯ 

• หลกัปฏิบตัิ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั นใจว่าองค์ประกอบและการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบรหิารมหีน้าทีความรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการจะ
กาํหนดอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบรหิารใหช้ดัเจน และเพือไม่ใหค้น
ใดคนหนึงมอีํานาจโดยไม่จํากดั บรษิัทฯ จะแยกบุคคลทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลทีดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าทีของประธานกรรมการจะ
ครอบคลุมเรืองดงัต่อไปนี 

(1) การกาํกบั ตดิตาม และดแูลใหม้ั นใจไดว้่า การปฏบิตัหิน้าทีของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลใหม้ั นใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีมี
จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการทีด ี
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(3) การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบรหิารและมี
มาตรการทีดแูลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะ
อภิปรายประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใช้ดุลย
พนิิจทีรอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(5) การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเป็นผู้บรหิารและกรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.4 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารดํารงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกนิ 9 ปีนับจาก
วนัทีไดร้บัการแต่งตั งใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครั งแรก ในกรณีทีจะแต่งตั งกรรมการอสิระนั น
ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจาํเป็นดงักล่าว  

3.2.5 เพือให้เรืองสําคญัได้รบัการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณา
แต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย เพือพจิารณาประเดน็เฉพาะเรือง กลั นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทาง
พจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนครั งของการประชุมและจํานวนครั งทีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่านมา
และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

• หลกัปฏิบตัิ 3.3  

คณะกรรมการมหีน้าทีกาํกบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโปร่งใสและชดัเจนเพือให้
ไดค้ณะกรรมการทีมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้

3.3.1  คณะกรรมการจะจดัให้มีการประชุมเพือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือให้ได้
กรรมการทีมีคุณสมบตัิทีจะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญทีเหมาะสม
รวมทั งมกีารพจิารณาประวตัขิองบุคคลดงักล่าว และจดัทําความเหน็คณะกรรมการ ก่อนจะนําเสนอ
ทีประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั งกรรมการ นอกจากนี บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอเกียวกบับุคคลทีไดร้บัการเสนอชือเพือประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.2 คณะกรรมการจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ ก่อนทีจะมกีารสรรหากรรมการที
ครบวาระ และในกรณีทีคณะกรรมการเสนอชือกรรมการรายเดมิ ใหค้าํนึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีของ
กรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 
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• หลกัปฏิบตัิ 3.4  

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการจะพจิารณาให้โครงสร้างและอตัรา
ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม
เป้าหมายทั งระยะสั นและระยะยาว 

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
ประสบการณ์  ภาระหน้าที  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน ทั งนี อยู่ในลกัษณะที
เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีปฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม  

3.4.2 ผูถ้อืหุน้ต้องเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั งรูปแบบทีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทั งค่าตอบแทน
ในอตัราคงที (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบรษิทัฯ 
(เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเชือมโยงกบัมูลค่าทีบรษิัทฯ สร้างให้กบัผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดบัทีสูง
เกนิไปจนทาํใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั น 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีสะท้อนถึง
ภาระหน้าทีและความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทั งรปูแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย ทั งนี 
จํานวนเงนิค่าตอบแทนทีเปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็น
กรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

• หลกัปฏิบตัิ 3.5 

คณะกรรมการมหีน้าทีกํากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าทีและจดัสรรเวลา
อย่างเพยีงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั นใจว่า มกีลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลกัเกณฑใ์นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืนของกรรมการโดยพจิารณาถงึ
ประสทิธภิาพการทํางานของกรรมการทีดํารงตําแหน่งหลายบรษิัท และเพือให้มั นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีในบรษิทัได้มอีย่างเพยีงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบรษิทัจด
ทะเบยีนทีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตําแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอืนของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที
รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีทีกรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ในกจิการอืนทีมคีวามขดัแย้ง หรอืสามารถใช้โอกาสหรอืขอ้มูลของบรษิัทฯ เพือประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการต้องดูแลใหม้ั นใจว่า บรษิัทฯ มมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจ้งให้ผูถ้ือ
หุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 
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• หลกัปฏิบตัิ 3.4  

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการจะพจิารณาให้โครงสร้างและอตัรา
ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม
เป้าหมายทั งระยะสั นและระยะยาว 

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
ประสบการณ์  ภาระหน้าที  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน ทั งนี อยู่ในลกัษณะที
เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีปฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม  

3.4.2 ผูถ้อืหุน้ต้องเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั งรูปแบบทีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทั งค่าตอบแทน
ในอตัราคงที (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบรษิทัฯ 
(เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเชือมโยงกบัมูลค่าทีบรษิัทฯ สร้างให้กบัผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดบัทีสูง
เกนิไปจนทาํใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั น 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีสะท้อนถึง
ภาระหน้าทีและความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทั งรปูแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย ทั งนี 
จํานวนเงนิค่าตอบแทนทีเปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็น
กรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

• หลกัปฏิบตัิ 3.5 

คณะกรรมการมหีน้าทีกํากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าทีและจดัสรรเวลา
อย่างเพยีงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั นใจว่า มกีลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลกัเกณฑใ์นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืนของกรรมการโดยพจิารณาถงึ
ประสทิธภิาพการทํางานของกรรมการทีดํารงตําแหน่งหลายบรษิัท และเพือให้มั นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีในบรษิทัได้มอีย่างเพยีงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบรษิทัจด
ทะเบยีนทีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตําแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอืนของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที
รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีทีกรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ในกจิการอืนทีมคีวามขดัแย้ง หรอืสามารถใช้โอกาสหรอืขอ้มูลของบรษิัทฯ เพือประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการต้องดูแลใหม้ั นใจว่า บรษิัทฯ มมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจ้งให้ผูถ้ือ
หุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 
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3.5.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทั งหมดทีไดจ้ดัใหม้ขี ึนในรอบปี เวน้แต่ในกรณีทีมเีหตุจาํเป็น  

• หลกัปฏิบตัิ 3.6 

คณะกรรมการมหีน้าทีกํากบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิทั
ย่อยและกจิการอืนทีบรษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนียัสาํคญั ในระดบัทีเหมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทั งบรษิทั
ย่อยและกจิการอืนทีบรษิทัฯ ไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพจิารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย ซึงรวมถงึ 

(1) ระดบัการแต่งตั งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยโดย
ให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั งเวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิัทขนาดเลก็ทีเป็น operating 
arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็นผู้
พจิารณาแต่งตั งกไ็ด ้ 

(2) กาํหนดขอบเขตหน้าทีและความรบัผดิชอบของบุคคลทีเป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) 
และใหต้วัแทนของบรษิทัฯ รดูแลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และใน
กรณีทีบรษิทัย่อยมผีูร่้วมลงทุนอืน คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตวัแทนทําหน้าที
อย่างดทีีสดุเพือผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยทีเหมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการทํารายการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานการทํารายการกบับุคคลทีเกียวโยง
กนั การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัยส์นิ การทํารายการอืนทีสาํคญั การเพิมทุน การลด
ทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอืนอย่างมนีัยสาํคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีมสีทิธอิอกเสยีง
ตั งแต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงนิลงทุนหรอือาจตอ้งลงทุนเพิมเตมิมนียัสาํคญัต่อ
บรษิทัฯ ในกรณีทีจาํเป็นคณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารจดัทาํสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ 
Agreement) หรอืขอ้ตกลงอืนเพือใหเ้กดิความชดัเจนเกียวกบัอํานาจในการบรหิารจดัการและการมี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรืองสําคญั การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถใช้เป็นขอ้มูลใน
การจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดม้ตีามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

• หลกัปฏิบตัิ 3.7 

คณะกรรมการจะจดัให้มกีารประเมนิผลการทํางานของกรรมการทั งคณะ รวมทั งประเมนิผลการทํางานของ
กรรมการรายบุคคล เพือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพือสามารถนําผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆได ้ 
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• หลกัปฏิบตัิ 3.8 

คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรู้ความเข้าใจเกียวกบับทบาท
หน้าทีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีกรรมการอย่างสมําเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่า บุคคลทีไดร้บัแต่งตั งเป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะนําและมี
ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที ซึงรวมถึงความเข้าใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจาํเป็นอย่างต่อเนือง 

3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสียง และ
สภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั งได้รับทราบข้อมูลทีเป็นปัจจุบันอย่าง
สมําเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนืองของคณะกรรมการใน
รายงานประจาํปี  

• หลกัปฏิบตัิ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลทีจาํเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เพือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

3.9.2 จํานวนครั งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั งต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทั งฝ่ายจดัการมอีสิระทีจะเสนอเรืองทีเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพือรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนัดประชุม
โดยวธิอีืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั นกไ็ด ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และ
เพือใหม้โีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่ง  
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3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็นเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร เลขานุการ
บรษิัท หรอืผูบ้รหิารอืนทีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณีทีจําเป็น 
คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็น
ค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพจิารณากําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจะประชุม
ระหว่างกนัเองตามความจําเป็นเพืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกบัการจดัการทีอยู่ในความสนใจ 
โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบรหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทฯ ทีเหมาะสมทีจะปฏบิตัิ
หน้าทีในการใหค้ําแนะนําเกียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบ 
ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญ ต่างๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั งประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการ
จะเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทฯ ในรายงานประจําปี และบน website 
ของบรษิทัฯ 

3.9.9 เลขานุการบรษิัทฯ จะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองทีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีและในกรณีทีมหีลกัสูตรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิัทฯ จะเขา้รบัการอบรม
หลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบตัิ 4: สรรหาและพฒันาผ ูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

• หลกัปฏิบตัิ 4.1 

คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้ั นใจว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู
ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจาํเป็นต่อการขบัเคลือนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพจิารณาหรอืมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา
บุคคลทีมคีุณสมบตัเิหมาะสมเพือดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

4.1.2 คณะกรรมการจะตดิตามดูแลให้ประธานเจา้หน้าทีบรหิารดูแลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเหมาะสมโดย
อย่างน้อยคณะกรรมการจะร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบรหิารพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
สรรหาและแต่งตั งบุคคล เหน็ชอบบุคคลทีประธานเจา้หน้าทีบรหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 เพือให้การดําเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการจะกํากบัดูแลใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่ง 
(Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู  

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ
อบรมและพฒันา เพือเพิมพนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 



28

   

26 

• หลกัปฏิบตัิ 4.2 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเป็นเครืองจูงใจให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารประเมิน
ผูบ้รหิารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

• หลกัปฏิบตัิ 4.3 

คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอาจมผีลกระทบต่อการบรหิารและ
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

4.3.1 คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผู้ถือหุ้น ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลงภายในกิจการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ
นโยบายของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึงมผีลต่ออาํนาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทัฯ 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติห น้าทีของ
คณะกรรมการ เช่น การมบีุคคลทีเหมาะสมมาสบืทอดตําแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีมผีลกระทบต่อการควบคุมบรษิทัฯ 

• หลกัปฏิบตัิ 4.4 

คณะกรรมการจะตดิตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที
เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีสอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์ององคก์ร 
พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ แรงจูงใจทีเหมาะสม และได้รบัการปฏบิตัิอย่างเป็น
ธรรมเพือรกัษาบุคลากรทีมคีวามสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารจดัตั งกองทุนสํารองรองเลียงชพีหรอืกลไกอืนเพือดูแลให้พนักงาน 
มกีารออมอย่างเพยีงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทั งสนับสนุนใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีสอดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสียง 
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หลกัปฏิบตัิ 5: การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

• หลกัปฏิบตัิ 5.1 

คณะกรรมการให้ความสําคญัและสนับสนุนการดําเนินการทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลกูคา้หรอืผูท้ีเกียวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดูแลใหฝ่้ายจดัการนําไปเป็นสว่น
หนึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสรมิการดําเนินการ เพือเพิมคุณค่าให้บรษิัทฯ ตามสภาพปัจจยัแวดล้อมที
เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมอง
ในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการ
ทาํงาน รวมทั งการร่วมมอืกบัคู่คา้ 

ทั งนี การดาํเนินการขา้งตน้ควรมลีกัษณะเป็นไปเพือการสรา้งประโยชน์ร่วมกนัทั งแก่บรษิทั ลกูคา้ คู่คา้ สงัคม
และสิงแวดลอ้ม และไม่สนบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไม่เหมาะสม กจิกรรมทีผดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

• หลกัปฏิบตัิ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม 
และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพือให้มั นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทัฯ 

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกทีทําให้มั นใจว่า บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิอย่างมีจรยิธรรมมีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือเป็นแนวทางใหทุ้กสว่นใน
องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ทีเป็นไปด้วยความยั งยืน โดยจดัทํานโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกจิใหค้รอบคลุมเรืองดงัต่อไปนี 

(1)  ความรบัผดิชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที
เกียวขอ้งและปฏบิตัต่ิอพนกังานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 
การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อืนๆ ทีเป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไม่น้อย
กว่าทีกฎหมายกาํหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความก้าวหน้า 
รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นกังานมโีอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอืนๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง และ
คาํนึงถงึสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงั
การขายตลอดช่วงอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพือการ
พฒันาปรบัปรุงสนิค้าและบรกิาร รวมทั งการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการ
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ขายต้องกระทําอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 

(3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซือจดัจา้งและเงือนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที
เป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและ
ใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแจงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงาน
ตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมนิผลคู่คา้เพือพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยั งยนื 

(4) ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยนําความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที
สามารถสร้างเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความ
คบืหน้าและความสาํเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแลใหม้ั นใจว่าบรษิัทฯ จะไม่
สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิงแวดลอ้ม ซึงครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใช้
พลงังาน การใช้นํา การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเกิด
จากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั น โดยปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที
เกียวขอ้งและกําหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชั น
ต่อสาธารณะโดยบรษิัทฯ อาจพจิารณาเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติ
และคอรร์ปัชั น รวมถงึสนับสนุนใหบ้รษิทัอืนๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบายการต่อต้าน
การทุจรติและคอรร์ปัชั น รวมทั งเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย  

• หลกัปฏิบตัิ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล เพือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั งยนื 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถงึความจาํเป็นของทรพัยากรทีตอ้งใช ้รวมทั งตระหนกัว่าการใชท้รพัยากร
แต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกจิ (business model) ทีต่างกนั ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทีต่างกนัดว้ย ดงันั น ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ ใหค้าํนึงถงึผลกระทบและความคุม้
ค่าทีจะเกดิขึนต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืนฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและสรา้ง
คุณค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างยั งยนื 
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5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ  
ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล โดยคาํนึงถงึการเปลียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

ทั งนี ทรพัยากรทีบรษิัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงนิ (Financial Capital) ภูมิปัญญา 
(Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพันธ์ (Social and Relationship 
Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital)  

• หลกัปฏิบตัิ 5.4 

คณะกรรมการจะจดัให้มีกรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที
สอดคลอ้งกบัความต้องการของบรษิทัฯ รวมทั งดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิมโอกาส
ทางธุรกจิและพฒันาการดําเนินงาน การบรหิารความเสียง เพือให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบรษิทั 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรืองการจัดสรรและการบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึงครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรให้เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ และการกําหนด
แนวทางเพือรองรบัในกรณีทีไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีกาํหนดไว ้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารบรหิารความเสียงขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความ
เสียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  

ทั งนี กรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัฯ ไดท้ําตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

(2) บ ริษั ท ฯ  มี ระบบ การรักษ าความปลอดภัยของข้อมู ล  ในการรักษ าความ ลับ 
(Confidentiality) การรักษาความน่าเชือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั งป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข
เปลียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

(3) บรษิัทฯ ได้พจิารณาความเสียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิาร
จัดการความเสียงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) การบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อความ
มั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ
สารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(4) บรษิัทฯ ได้พิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการกําหนดลําดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ 
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5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ  
ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล โดยคาํนึงถงึการเปลียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

ทั งนี ทรพัยากรทีบรษิัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงนิ (Financial Capital) ภูมิปัญญา 
(Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพันธ์ (Social and Relationship 
Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital)  

• หลกัปฏิบตัิ 5.4 

คณะกรรมการจะจดัให้มีกรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที
สอดคลอ้งกบัความต้องการของบรษิทัฯ รวมทั งดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิมโอกาส
ทางธุรกจิและพฒันาการดําเนินงาน การบรหิารความเสียง เพือให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบรษิทั 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรืองการจัดสรรและการบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึงครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรให้เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ และการกําหนด
แนวทางเพือรองรบัในกรณีทีไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีกาํหนดไว ้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารบรหิารความเสียงขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความ
เสียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  

ทั งนี กรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัฯ ไดท้ําตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

(2) บ ริษั ท ฯ  มี ระบบ การรักษ าความปลอดภัยของข้อมู ล  ในการรักษ าความ ลับ 
(Confidentiality) การรักษาความน่าเชือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั งป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข
เปลียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

(3) บรษิัทฯ ได้พจิารณาความเสียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิาร
จัดการความเสียงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) การบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อความ
มั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ
สารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(4) บรษิัทฯ ได้พิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการกําหนดลําดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ 
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ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (Business Model) เป็นตน้ 

หลกัปฏิบตัิ 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในทีเหมาะสม 

• หลกัปฏิบตัิ 6.1 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้ั นใจวา่ บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสียงและการควบคุมภายในทีจะทาํให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจความเสียงทีสาํคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวามเสียงทียอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสียงทีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเสียงทียอมรบัไดข้องบรษิทัฯ สาํหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานใน
กระบวนการบรหิารความเสียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ทั งนี คณะกรรมการจะให้
ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มกีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสียง
เป็นประจาํ  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บรษิัทฯ มกีารระบุความเสียง โดยพจิารณาปัจจยัทั งภายนอกและภายใน
องคก์รทีอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไว ้

ทั งนี ความเสียงหลกัทีคณะกรรมการจะให้ความสําคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเสียงด้านกลยุทธ ์
(Strategic Risk) ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสียงด้านการเงิน 
(Financial Risk) และความเสียงด้านการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็น
ตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสทีเกิดขึนของ 
ความเสียงทีไดร้ะบุไวเ้พือจดัลาํดบัความเสียง และมวีธิจีดัการความเสียงทีเหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลั นกรองขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพจิารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสียงอย่างสมําเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที
เกียวขอ้ง ทั งของในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีทีบรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยหรอืกจิการอืนทีบรษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนียัสาํคญั (เช่น มสีดัสว่นการ 
ถอืหุน้ทีมสีทิธอิอกเสยีงตั งแต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมนิระบบ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเสียงมาเป็นสว่นหนึงในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย 
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• หลกัปฏิบตัิ 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตั งคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏบิตัหิน้าทีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึงทุกคน
ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้าที
อย่างน้อยตามทีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บรษิัทฯ จดัให้มีกลไกหรือเครืองมือทีจะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็นต่อการปฏิบัติห น้าทีทีได้รับมอบหมาย เช่น เอืออํานวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผูท้ีเกียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอื
แสวงหาความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพอืนใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าทีเป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสียงและการ
ควบคุมภายใน พรอ้มทั งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้น
รายงานประจาํปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสียง 
และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

• หลกัปฏิบตัิ 6.3 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอาจเกดิขึนไดร้ะหว่างบรษิทัฯ กบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้ือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูล และ
โอกาสของบรษิทัฯ และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ีมคีวามสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้มีระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึงรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวธิปีฏบิตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชือถอื (Integrity) 
และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั งการจัดการข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) นอกจากนี คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร
ระดบัสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ง อาท ิทีปรกึษาทางกฎหมาย ทีปรกึษา
ทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการทีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทั งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพือให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั นตอนการ
ดําเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามทีกฎหมายกําหนดและเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยทีผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
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6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ขีอ้กําหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ดูแลให้กรรมการทีมีส่วนได้เสยีอย่างมีนัยสําคญัในลกัษณะทีอาจทําให้กรรมการรายดงักล่าวไม่
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนั น 

• หลกัปฏิบตัิ 6.4 

คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้มีการจดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านคอร์รปัชั นทีชดัเจนและ
สือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพือใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมที
สง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

• หลกัปฏิบตัิ 6.5 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการ 
ชีเบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกํากบัดูแลให้มกีลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนได้เสยี และ
ดแูลใหม้กีารจดัช่องทางเพือการรบัขอ้รอ้งเรยีนทีมคีวามสะดวกและมมีากกว่าหนึงช่องทาง รวมทั ง
เปิดเผยช่องทางการรบัเรืองรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจาํปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้นีโยบายและแนวทางทีชดัเจนในกรณีทีมกีารชีเบาะแส โดยจะกาํหนดใหม้ี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบรษิัทฯ หรอืผ่านกรรมการอสิระ หรอื กรรมการ
ตรวจสอบของ  บริษัทฯ รวมทั งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 

หลกัปฏิบตัิ 7: รกัษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อม ูล 

• หลกัปฏิบตัิ 7.1 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล
สาํคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเกียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทีเหมาะสมกบัหน้าทีความรบัผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว
หมายรวมถึงผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผู้จดัทําบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการ
บรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการคํานึงถงึปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยในกรณีที
เป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนีดว้ย 

(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
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(2) ความเหน็ของผู้สอบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชเีกียวกบั
ระบบควบคุมภายใน รวมทั งขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสือสารในช่องทางอืนๆ (ถ้า
ม)ี 

(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึงรวมถงึงบการเงนิ รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สะทอ้น
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทั งสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัทําคาํอธบิายและการ
วเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือประกอบการ
เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั งนี เพือใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลียนแปลงที
เกดิขึนกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิงขึน นอกจากขอ้มูล
ตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

7.1.4 ในกรณีทีการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึงเป็นการเฉพาะ กรรมการ
รายนั นจะดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่ม
ตน การเปิดเผยในส่วนทีเกียวเนืองกบัสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของ
กลุ่มตน 

• หลกัปฏิบตัิ 7.2 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี 

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ และมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทาง
แกไ้ขโดยเรว็หากเริมมสีญัญาณบ่งชีถงึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระ
หนี 

7.2.2 ในการอนุมตักิารทํารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการ
จะพจิารณาใหม้ั นใจไดว้่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนืองในการดาํเนินกจิการ  
สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหนี 

• หลกัปฏิบตัิ 7.3 

ในภาวะทีบรษิัทฯ ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มั นใจได้ว่า บรษิัทฯ มแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอืนทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได้ ทั งนี 
ภายใตก้ารคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณีทีบรษิัทฯ มีแนวโน้มทีจะไม่สามารถชําระหนีหรอืมีปัญหาทางการเงนิคณะกรรมการจะ
ติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 
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(2) ความเหน็ของผู้สอบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชเีกียวกบั
ระบบควบคุมภายใน รวมทั งขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสือสารในช่องทางอืนๆ (ถ้า
ม)ี 

(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึงรวมถงึงบการเงนิ รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สะทอ้น
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทั งสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัทําคาํอธบิายและการ
วเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือประกอบการ
เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั งนี เพือใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลียนแปลงที
เกดิขึนกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิงขึน นอกจากขอ้มูล
ตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

7.1.4 ในกรณีทีการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึงเป็นการเฉพาะ กรรมการ
รายนั นจะดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่ม
ตน การเปิดเผยในส่วนทีเกียวเนืองกบัสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของ
กลุ่มตน 

• หลกัปฏิบตัิ 7.2 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี 

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ และมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทาง
แกไ้ขโดยเรว็หากเริมมสีญัญาณบ่งชีถงึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระ
หนี 

7.2.2 ในการอนุมตักิารทํารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการ
จะพจิารณาใหม้ั นใจไดว้่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนืองในการดาํเนินกจิการ  
สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหนี 

• หลกัปฏิบตัิ 7.3 

ในภาวะทีบรษิัทฯ ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มั นใจได้ว่า บรษิัทฯ มแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอืนทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได้ ทั งนี 
ภายใตก้ารคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณีทีบรษิัทฯ มีแนวโน้มทีจะไม่สามารถชําระหนีหรอืมีปัญหาทางการเงนิคณะกรรมการจะ
ติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 
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7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บรษิัทฯ กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสมําเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ั นใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

• หลกัปฏิบตัิ 7.4 

คณะกรรมการจะพจิารณาจดัทาํรายงานความยั งยนืตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชั น การปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยี ซึง
รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทั งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้รบัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทั งนี 
อาจเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจดัทําเป็นเล่มแยกต่างหากตามความ
เหมาะสมของบรษิทัฯ 

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มูลทีเปิดเผยเป็นเรืองทีสาํคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจะนําไปสูก่ารสรา้ง
คุณค่าแก่บรษิทัฯ อย่างยั งยนื 

• หลกัปฏิบตัิ 7.5 

คณะกรรมการจะกํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธท์ีทําหน้าที
ในการสือสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอืน เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทยีมกนั และทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายการสือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูล (Disclosure Policy) เพือใหม้ั นใจได้ว่า การสือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีมี
ต่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทั งมกีารสือสารให้เขา้ใจตรงกนัทั งองคก์รในการปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัให้มีการกําหนดผู้ทีรบัผดิชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ทีมี
ความเหมาะสมกบัการปฏบิตัิหน้าที เขา้ใจธุรกจิของบรษิัทฯ รวมทั งวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 
ค่านิยมและสามารถสือสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทศิทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การ
จดัให้มีหลกัปฏิบตัิในการให้ขอ้มูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั งกําหนดหน้าทีและความ
รบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธใ์ห้ชดัเจน เพือให้การสือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บรษิัทฯ กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสมําเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ั นใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

• หลกัปฏิบตัิ 7.4 

คณะกรรมการจะพจิารณาจดัทาํรายงานความยั งยนืตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชั น การปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยี ซึง
รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทั งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้รบัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทั งนี 
อาจเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจดัทําเป็นเล่มแยกต่างหากตามความ
เหมาะสมของบรษิทัฯ 

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มูลทีเปิดเผยเป็นเรืองทีสาํคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจะนําไปสูก่ารสรา้ง
คุณค่าแก่บรษิทัฯ อย่างยั งยนื 

• หลกัปฏิบตัิ 7.5 

คณะกรรมการจะกํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธท์ีทําหน้าที
ในการสือสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอืน เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทยีมกนั และทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายการสือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูล (Disclosure Policy) เพือใหม้ั นใจได้ว่า การสือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีมี
ต่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทั งมกีารสือสารให้เขา้ใจตรงกนัทั งองคก์รในการปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัให้มีการกําหนดผู้ทีรบัผดิชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ทีมี
ความเหมาะสมกบัการปฏบิตัิหน้าที เขา้ใจธุรกจิของบรษิัทฯ รวมทั งวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 
ค่านิยมและสามารถสือสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทศิทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การ
จดัให้มีหลกัปฏิบตัิในการให้ขอ้มูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั งกําหนดหน้าทีและความ
รบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธใ์ห้ชดัเจน เพือให้การสือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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• หลกัปฏิบตัิ 7.6 

คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ทีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 
คณะกรรมการจะพจิารณาให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอืน
ดว้ย เช่น Website ของบรษิทัฯ โดยกระทาํอย่างสมําเสมอ พรอ้มทั งนําเสนอขอ้มลูทีเป็นปัจจุบนั 

ทั งนี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนีบน Website ของบรษิทัฯ 

(1) วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทัฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) รายชือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานเกียวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานทั งฉบบัปัจจุบนั และ
ของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้

(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอืนใดทีบรษิทัฯ นําเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอื สือต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทั งทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสรา้งกลุ่มบรษิัทฯ รวมถงึบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัร่วมคา้และ special purpose 
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั งทางตรงและทางอ้อมทีถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั งหมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

(10) การถอืหุน้ทั งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

(13) นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั น 
นโยบายรกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายด้านบรหิารความ
เสียง  

(14) กฎบตัร หรอืหน้าทีความรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรืองทีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าทีความ
รับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลทีร ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ์
เลขานุการบรษิทัฯ เช่น ชือบุคคลทีสามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์

หลกัปฏิบตัิ 8: สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการสือสารกบัผ ูถ้ือหุ้น 

• หลกัปฏิบตัิ 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั นใจว่า ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรืองสาํคญัของบรษิทัฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเ้รืองสาํคญั ทั งประเดน็ทีกําหนดในกฎหมายและประเดน็ทีอาจมผีลกระทบ
ต่อทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ไดผ้่านการพจิารณาและ/หรอืการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ โดยเรือง
สาํคญัดงักล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 

(1) การกําหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุน้ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเรืองทีผูถ้อืหุ้นเสนอเป็นวาระ
การประชุม ซึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีประชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ทั งนี คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใช้
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารสง่หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้ง และเผยแพร่บน 
website ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร
สง่คาํถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

8.1.6 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเกียวขอ้งจะถูกจดัทําเป็นภาษาองักฤษทั งฉบบั และเผยแพร่
พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย  

ทั งนี หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี 

(1) วนั เวลา และสถานทีจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพือทราบหรอืเพืออนุมตัิ รวมทั งแบ่งเป็นเรืองๆ 
อย่างชดัเจน เช่น ในวาระทีเกียวกบักรรมการ ได้แยกเรืองการเลอืกตั งกรรมการและการ
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเสนอ
ซึงรวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัจิ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเสนอจ่ายพรอ้ม
ทั งเหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีทีเสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธบิายเหตุผลและ
ขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตั งกรรมการ – ระบุชือ อายุ ประวตักิารศกึษาและการทํางาน จํานวนบรษิัท 
จดทะเบยีนและบรษิัททั วไปทีดํารงตําแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา 
ประเภทของกรรมการทีเสนอ และในกรณีทีเป็นการเสนอชือกรรมการเดมิกลบัเขา้มา
ดํารงตําแหน่งอกีครั งให้ระบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีทีผ่านมา และวนัทีได้รบัการ
แต่งตั งเป็นกรรมการของบรษิทั 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตําแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั งที
เป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อืนๆ 

ง. วาระแต่งตั งผู้สอบบญัช ี– ชือผูส้อบบญัช ีบรษิัททีสงักดั ประสบการณ์ทํางาน ความ
เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืน 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอืนๆ เช่น ขั นตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจ้งผล
คะแนนเสยีง สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มูลของกรรมการอสิระที
บรษิัทเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารทีผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนทีของสถานทีจดัประชุม เป็นตน้  

• หลกัปฏิบตัิ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสทิธภิาพ และเอือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวนั เวลา และสถานทีประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเหมาะสมและเพยีงพอต่อการอภิปราย สถานทีจดั
ประชุมทีสะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหม้กีารกระทําใดๆ ทีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระให้
ผูถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนําเอกสารหรอืหลกัฐานแสดง
ตนเกนิกว่าทีกาํหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวขอ้ง 
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8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั งการลงทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพือใหก้ารดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง 
แม่นยาํ  

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑท์ีเกียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมทีกําหนด
ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตั งคาํนึงถามต่อ
ทีประชุมในเรืองทีเกียวขอ้งกบับรษิทั 

8.2.5 เพือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรืองสาํคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะ
ผูถ้อืหุน้ไม่สนับสนุนการเพิมวาระการประชุมทีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะ
วาระสาํคญัทีผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพือผูถ้อืหุน้สามารถซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ทีเกียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริมการประชุม ใหบ้รษิทัแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึจาํนวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเขา้ร่วมประชมุ
ดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีมอบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีทีวาระใดมหีลายรายการ ประธานทีประชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้อื
หุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตั งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั งกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีสาํคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลที
เป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีประชุมทราบพรอ้มทั งบนัทกึไวใ้นรายงาน
การประชุม 

• หลกัปฏิบตัิ 8.3 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
และครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนั
ทาํการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบน website ของบรษิทัฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้รีายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(1) รายชือกรรมการและผูบ้รหิารทีเขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการทีเขา้ร่วมการประชุมไม่เขา้
ร่วมการประชุม 
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(2) วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน มตทิีประชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ
งดออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเดน็คาํถามและคาํตอบในทีประชุม รวมทั งชือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

9. ผ ูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  

ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั สําหรบัปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบ
บญัชเีป็นจาํนวนเงนิทั งสิน ,850,000 (สองลา้นแปดแสนหา้หมืน) บาท โดยมรีายชือผูส้อบบญัชทีีรบัผดิชอบ
ในการลงนามงบการเงนิของบรษิทั จาํนวน  ราย ตามรายละเอยีดดงันี 

ผูส้อบบญัชี 
เลขทะเบียน 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 9832 

. นายชาญชยั สกุลเกดิสนิ  6827 

. นางสาวพรรณทพิย ์กุลสนัตธิาํรงค ์ 4208 
 

 




