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บทน า 

 

 บรษิทั อนิฟรำเซท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ดี ซึ่งเป็นไปเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้แก่นักลงทุนแล้ว 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลกจิกำรใหน้ ำไปสู ่1) ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัใหม้ผีลประกอบกำรทีด่โีดย
ค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว 2) ประกอบธุรกจิอยำ่งมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้
และผู้มสี่วนได้เสยี 3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม และ 4) 
สำมำรถปรบัตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลง   โดยบรษิทัฯ ได้น ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดสี ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์มำปรบัใช ้ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึได้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ
พนักงำนใชเ้ป็นหลกัในกำรน ำไปปฏบิตัิเพื่อใหเ้กดิผลอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ควบคู่ไปกบัสงัคมโดยรวม โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัจะทบทวนหลกักำรปฏบิตัดิงักล่ำวเพื่อปรบัใชใ้หเ้หมำะสมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้
เปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

 คณะกรรมกำรบรษิทัจะพฒันำใหม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเป็นอย่ำงดใีนกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ี นอกจำกนี้ ยงัมปัีจจยัทีจ่ะเอื้ออ ำนวยใหเ้กดิกำรปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุผล อำทเิช่น ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
กรรมกำร ตลอดจนฝ่ำยจดักำร ต้องเขำ้ใจ เห็นประโยชน์ และตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำที่ท ำให้เกดิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีซึ่งรวมถงึควำมเขำ้ใจในบรบิทธุรกจิ ควำม
คำดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี โอกำสและควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินกจิกำร ควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรซึง่สำมำรถน ำไปสู่กำรท ำงำนรว่มกนัในลกัษณะ Collaborative leadership และมี
บุคลำกรส ำคัญที่มีควำมรู้และสำมำรถสนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้อย่ำงเหมำะสม เช่น 
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทำงกำรเงนิ เลขำนุกำรบรษิทั และผูต้รวจสอบภำยใน เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 1  

ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้กิจการ
อย่างยัง่ยืน 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำทีต่อ้งก ำกบัดแูลให้
บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีซึ่งครอบคลุมถงึ (ก) กำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
(ข) กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบรษิัทฯ และ (ค) กำรติดตำม ประเมนิผลและดูแลกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน  

1.2 คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดแูลกจิกำรใหน้ ำไปสูผ่ล (governance outcome) อยำ่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) สำมำรถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว 

(ข) ประกอบธุรกจิอยำ่งมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

(ค) เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(ง) สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรบริษัทควรค ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ 
นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรบรษิัทควรประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกจิกำร คณะกรรมกำรบรษิทัควรจัดใหม้นีโยบำยส ำหรบักรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำน ที่แสดงถึงแนวทำงในกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำกบัดูแลให้มีกำรสื่อสำรเพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนเขำ้ใจ ตดิตำมผลกำรปฏบิตัแิละทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัเิป็น
ประจ ำ 

1.3 คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีดู่แลใหก้รรมกำรทุกคน ผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั 
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคบั และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรบัผิดชอบและควำม
ระมดัระวัง กรรมกำร ผู้บริหำรต้องกระท ำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนัน้จะพึงกระท ำภำยใต้
สถำนกำรณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระท ำด้วยควำมเชื่อโดยสุจริต  และบนพื้นฐำนข้อมูลที่เพียงพอ 
สมเหตุสมผล และไม่มสี่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมในเรื่องที่ตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัฯ เป็นส ำคญั 

1.4 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจในขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท และ
ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำรอยำ่งชดัเจน 
ตลอดจนตดิตำมดแูลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ก ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจนตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
กฎบตัรกรรมกำรบรษิทั ซึ่งจะมกีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวอย่ำงน้อยปีละครัง้ โดยมหีน้ำทีส่ ำคญัในกำร
ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ นโยบำยกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และกลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำน รวมไปถงึกำรจดัสรรทรพัยำกรทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ สำมำรถ
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ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีว่ำงไว ้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำม ประเมนิผล และดูแลกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

 

หลกัปฏิบติั 2  

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำหนดหรอืดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ เป็นไปเพือ่ควำมยัง่ยนื 
โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีส่อดคลอ้งกบักำรสรำ้งคณุคำ่ใหท้ัง้กจิกำร ลกูคำ้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคม
โดยรวม  

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่ำนิยมองค์กร รวมถงึกลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำน
ประจ ำปี เพื่อให้บุคลำกรของบรษิัทฯ ได้ปฏิบตัิตำม และมุ่งไปสู่งเป้ำหมำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รวมถึง
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ มคีวำมยัง่ยนื ดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชำญ 1 ใน 3 ของธุรกจิโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นโทรคมนำคมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยใน 5 ปี 
 
พนัธกิจ 

บรษิทัฯ มพีนัธกจิต่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีกบัธุรกจิของบรษิทัทุกภำคสว่น กล่ำวคอื ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ด้วยบรกิำรทีม่คีุณภำพ ใหผ้ลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ พฒันำควำมเป็นมอือำชพี
และสรำ้งคุณภำพชวีติทีด่แีก่พนักงำน เอำใจใส่ทุ่มเทท ำในสิง่ทีเ่หมำะสมและเชื่อถอืไดเ้พื่อ stakeholder และ
มุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 
ค่านิยมองคก์ร 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคน คอื ผูส้รำ้งบรษิทัฯ ใหแ้ขง็แกรง่ผำ่นวฒันธรรมองคก์ร โดยพรอ้มที่
จะเรยีนรูส้ ิง่ใหมแ่ละสนุกกบักำรท ำงำน ทำ้ทำยกบัสิง่ใหม่ๆอยู่เสมอ ซึง่วฒันธรรมองคก์รทีแ่ขง็แกร่งนี้จะน ำพำ
บรษิทัฯ ไปถงึเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ดอ้ยำ่งมัน่คง 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำง (3-5 ปี) และ/หรอืประจ ำปีของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ 
ค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของบรษิทัฯ โอกำส และควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้พื่อน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะหผ์ลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยมีกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย ทัง้นี้
คณะกรรมกำรจะถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ ผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนใหร้บัทรำบทัว่
ทัง้องคก์ร 
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หลกัปฏิบติั 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบรษิัทควรรบัผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำด 
องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัทีก่ ำหนดไวข้องบรษิทัฯ คณะกรรมกำรควรเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมเป็นประธำนกรรมกำรและดแูล
ใหม้ัน่ใจว่ำ องค์ประกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมี
อสิระ รวมถงึกำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรทีม่กีระบวนกำรทีโ่ปรง่ใสและชดัเจน 

3.1 คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถ และคณุลกัษณะเฉพำะดำ้น ทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั
ฯ คณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวมต้องมคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผูม้สี่วนได้เสยีได้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องมกีรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรอสิระอย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทัฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อสะท้อนอ ำนำจที่
ถ่วงดุลกนัอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้จ ำนวนและคุณสมบตัิของกรรมกำรอสิระให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ตอ้งดแูลใหก้รรมกำรอสิระสำมำรถท ำงำนรว่มกบัคณะกรรมกำรทัง้หมดไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและ
สำมำรถแสดงควำมเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระ  

3.2 คณะกรรมกำรควรเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ องค์ประกอบ และ
กำรด ำเนินงำน รำยละเอยีดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบรษิัท คุณสมบตัปิระธำนกรรมกำร คุณสมบตัิ
กรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ให้
เป็นไปตำมทีร่ะบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยนโยบำยกำร
ก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำร ขอ้มูลกรรมกำร จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง และกำรด ำรงต ำแหน่งให้
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในรำยงำนประจ ำปีและบน website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (คณะกรรมกำรสรรหำฯ) 
เพื่อพจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมกำรทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท ำใหค้ณะกรรมกำร
มอีงค์ประกอบควำมรูค้วำมช ำนำญที่เหมำะสม รวมทัง้มกีำรพจิำรณำประวตัิบุคคลดงักล่ำว และเสนอ
ควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรมสีมำชกิสว่นใหญ่และประธำนเป็นกรรมกำรอสิระ 
ทัง้นี้องค์ประกอบและบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  

3.4 คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรร
เวลำอยำ่งเพยีงพอ โดยบรษิทัฯ มกีฎบตัรคณะกรรมกำรทกุชดุ ซึง่อนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัและแจง้
ให้กรรมกำรทุกคนรบัทรำบแล้ว ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้กรรมกำรเขำ้ใจบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคน 
นอกจำกนี้ยงัก ำหนดจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งใหเ้หมำะสม และ
ก ำหนดจ ำนวนกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อใหป้ระสทิธภิำพของกำรปฏบิตัิหน้ำที่ใน
ฐำนะกรรมกำรมคีวำมเหมำะสมและเพยีงพอ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรแต่ละชดุแลว้ 
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3.5  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำกบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และกจิกำร
ร่วมคำ้ โดยจดัใหม้นีโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และ
กจิกำรรว่มคำ้ เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรถกูตอ้งตรงกนั 

3.6 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงน้อยปีละครัง้หรือประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมนิจะถกูน ำไปใชส้ ำหรบั
กำรพฒันำกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละใชใ้นกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำรต่อไป 

3.7 คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
บทบำทหน้ำที ่ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ โดยสนบัสนุนให้
กรรมกำรทกุคนไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.8 คณะกรรมกำรบรษิทัควรดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปไดด้ว้ยควำมเรยีบรอ้ย โดย
จดัใหม้กี ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้
ร่วมประชุมได้ จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรควรพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 บรษิัทฯ ได้จดัให้มเีลขำนุกำรบรษิทัเพื่อท ำหน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท กำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมติของ
คณะกรรมกำรบรษิัท และสนับสนุนกำรจดัให้กรรมกำร และ/หรอื ผู้บรหิำรได้รบัควำมรู้และเขำ้อบรม
หลกัสูตรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรื่อง (ถ้ำจ ำเป็น) เลขำนุกำรบรษิทัจะต้องเป็นผูม้ ี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และควร
ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ยำ่งต่อเนื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
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สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

คณะกรรมกำรบรษิทัควรด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู
ใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้ำหมำย รวมถงึก ำกบั
ดแูลใหม้กีำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 

4.1 คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ พจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรคดัเลอืกบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดคุณสมบตัิ
ของกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) โดยมรีำยละเอยีด
ตำมนโยบำยกำรสรรหำผูบ้รหิำรมำสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ  

4.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหก้ำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลของผูบ้รหิำร
ระดบัสูงให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยจะค ำนึงถึงควำมเพยีงพอต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ 
ระดบัคำ่ตอบแทนในอตุสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำผลงำนและ
ควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรระดบัสงูแต่ละคน 
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4.3 คณะกรรมกำรบรษิทัควรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำร
และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมถงึกำรดูแลไม่ใหโ้ครงสรำ้งและควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ 
ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มเีอกสำรและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำรเขำ้ใหม่ เช่น 
โครงสรำ้งและควำมสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
รวมถงึจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้กก่รรมกำรใหม่ 

4.4 ในดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรใหม้จี ำนวน 
ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจทีเ่หมำะสม รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่
ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และ
เลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำจกระท ำกำรภำยใน
บรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของบุคคลภำยนอกกไ็ด ้ 
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ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนกำรพฒันำนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่ำแก่ธุรกจิและเพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกนัทัง้ต่อบริษัทฯ ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้ง และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม ตดิตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรใชเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยทุธพ์ฒันำกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดรปูแบบธุรกจิ วธิคีดิ กำรปรบัปรงุกระบวนกำรท ำงำน รวมถงึกำร
บรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและก ำกบัดแูลควำมเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ แผน
กลยทุธท์ำงธุรกจิ และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลให้มกีลไกที่ท ำให้มัน่ใจว่ำ บรษิัทฯ ได้ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม มคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยี จงึก ำหนดแนวทำงปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนได้
เสยีในแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื เพื่อเพิม่มลูค่ำของบรษิทัฯ อนัจะมี
ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ี

(2) พนกังำน : บรษิทัฯ จะดแูลใหพ้นกังำนทกุคนไดร้บักำรส่งเสรมิและพฒันำควำมสำมำรถใหเ้กดิศกัยภำพใน
กำรปฏบิตังิำนสงูสุด จดัใหม้สีภำพกำรจำ้งทีเ่หมำะสมยุตธิรรมเพื่อใหพ้นักงำนทุกคนไดม้โีอกำสกำ้วหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำนโดยได้รบัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัศกัยภำพของแต่ละคน เปิดรบัฟังควำมคิดเห็น 
สง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมี ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ จดัใหม้สีวสัดกิำรและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนทีด่ ีมกีำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนและใหก้ำรเอำใจใส่ดแูล
พนักงำนทุกคนอย่ำงทัว่ถงึ กำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย และกระบวนกำรลงโทษพนกังำนตอ้งพจิำรณำบน
พื้นฐำนของควำมเป็นธรรม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะดูแลใหม้แีผนกำรใชท้รพัยำกรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 
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(3) ลกูคำ้ : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน ตรงต่อเวลำ มคีวำมหลำกหลำยของ
บรกิำร และปฏบิตัติำมสญัญำอย่ำงเคร่งครดั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยำว และเพือ่ใหล้กูคำ้มคีวำมมัน่ใจและพงึพอใจสงูสดุในบรกิำร 

(4) คู่คำ้ : บรษิทัฯ จะเคำรพต่อสทิธแิละปฏบิตัติ่อคู่คำ้ทุกรำยด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ปฏบิตัติำม
สัญญำ หรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด  นอกจำกนี้  บริษัทฯ มีแนวทำงกำรติดตำม 
ประเมนิผลคูค่ำ้เพือ่พฒันำกำรประกอบธุรกจิระหว่ำงกนัอยำ่งยัง่ยนื 

(5) ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม : บรษิทัฯ น ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงธุรกจิมำพฒันำโครงกำรทีส่ำมำรถ
สรำ้งประโยชน์ใหช้มุชนไดอ้ยำ่งเป็นรปูธรรม ดำ้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จะจดักำรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ จะ
ไมส่รำ้งหรอืกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(6) คูแ่ขง่ : บรษิทัฯ จะประกอบธุรกจิอยำ่งเปิดเผย โปรง่ใสและไมส่รำ้งควำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัอย่ำงไม่
เป็นธรรม ปรำศจำกกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่  
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ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำร
ก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรก ำกบัดูแลทีด่ ีและกำรใหค้วำมเหน็ทีต่รงไปตรงมำต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีท่ ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งมปีระสทิธผิล ตลอดจนกำร
เอื้อโอกำสใหฝ่้ำยจดักำรและผูส้อบบญัชไีดม้กีำรปรกึษำหำรอืเพื่อจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ และเพื่อให้
รำยงำนทำงกำรเงนิมีควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้นี้ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งและแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำ
หน้ำทีด่แูลดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ  

คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดร้ะหว่ำงบรษิทัฯ 
กบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุ้น รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู 
และโอกำสของบรษิทัฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์เกีย่วโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดันโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่  

ในกรณีทีผู่ม้สี่วนได้เสยีมขีอ้สงัเกตเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจง้ขอ้
ร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำที่ทุจริต หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือหลัก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ได้ก ำหนดช่องทำงรบักำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
(Whistleblower) ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ได ้โดยขอ้มลูกำรรอ้งเรยีนและเบำะแสทีแ่จง้มำยงั
บรษิทัฯ จะถกูเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสัง่กำรใหต้รวจสอบขอ้มลูและหำแนวทำงแกไ้ข 
(หำกม)ี และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ กำรปฏบิตัใินส่วนของกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน กำรแจ้ง
เบำะแส ไดร้ะบุไวใ้นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่แลว้ 
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รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

7.1 คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ โดยดแูล
ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่
รบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอในกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลู ซึง่
รวมถึงงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 และจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) สะทอ้นฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนได้ร ับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของฐำนะกำรเงินและผล
ประกอบกำรทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้กำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมกำรบรษิทัจะค ำนึงถงึปัจจยั
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นของผู้สอบบญัชใีนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน ควำม เห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และควำมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ์และนโยบำยของ
บรษิทัฯ  

7.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ของบรษิทัฯ โดยฝ่ำยจดักำรจะต้องมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำ เสมอ และมี
กำรหำรอืร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยจดักำรและคณะกรรมกำรเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขหำกเริม่มสีญัญำณบ่งชี้ถึง
ปัญหำสภำพคล่อง  

7.3 ในกรณีทีบ่รษิทัประสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลให้
มัน่ใจว่ำบรษิทัมแีผนในกำรแกปั้ญหำทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล ภำยใตก้ำรค ำนึงถงึเจำ้หนี้
และสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝำย 

7.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม โดยพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำร
เปิดเผยขอ้มูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ กำร
ปฏบิตัติ่อพนกังำนและผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และค ำนึงถงึกรอบ
กำรรำยงำนทีไ่ด้รบักำรยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสำกล ซึ่งอำจเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี หรอื
จดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสม 

7.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนหรอืเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำที่
สื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิครำะห ์ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีม 
และทนัเวลำ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมเพื่อวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ รวมทัง้จะเผยแพร่
ขอ้มลูของบรษิทัฯ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 
บรษิทัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื และหน่วยงำนรฐัทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำน
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้  
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7.6 คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล  บรษิทัฯ ให้
ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขำ่วสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ โดยขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้งมกีำรปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ รวมถงึขอ้มลูวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ งบกำรเงนิ ขำ่วประชำสมัพนัธ ์รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 โครงสรำ้งบรษิทั และขอ้มลูกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร โครงสรำ้งกำรถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หนงัสอืเชญิประชมุสำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้ นโยบำย
ก ำกบัดูแลกจิกำร นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ กฎบตัรต่ำงๆ และขอ้มลูตดิต่อหน่วยงำนหรอืรอ้งเรยีน 
หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขำนุกำรบรษิทั เป็นตน้ 

 

หลกัปฏิบติั 8  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

8.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ ผูถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส ำคญัของบรษิทัฯ  

 -  บรษิัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระ
ต่ำงๆ และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อยำ่งน้อย 28 วนักอ่นวนัประชมุ หรอืระยะเวลำทีก่ฎหมำย
หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด โดยมทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ทัง้นี้ ขอ้มูลประกอบกำร
ประชุมตำมวำระต่ำงๆ ตอ้งมคีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอต่อกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยในแต่ละ
วำระกำรประชุมจะมคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบ รวมทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมที่
เพยีงพอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลำในกำรศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำกอ่นวนัประชมุ   

 -  บริษัทฯ จะก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำบรรจุเรื่องทีผู่ถ้ือหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุม หำกคณะกรรมกำร
บรษิทัปฏเิสธเรือ่งทีเ่สนอ คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบ  

 - บรษิทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร อกี
ทัง้จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชมุตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด โดยบรษิทัฯ จะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่ำวผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ  

8.2  คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

 - ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถำนทีซ่ึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ึ่งแสดง
สถำนทีจ่ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ไว้ในหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสม และจดัสรร
เวลำในกำรประชมุอยำ่งเพยีงพอ ทัง้นี้ เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

 - ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบ
ฉันทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัฯ ได้
จดัสง่ไปพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ทัง้นี้ จะตอ้งไมก่ ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉนัทะตอ้งน ำเอกสำร
หรอืหลกัฐำนแสดงตนเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นแนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 - คณะกรรมกำรบรษิทัจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ น ำเทคโนโลยมีำใชก้บักำรประชมุผูถ้อืหุน้ในกำรลงทะเบยีน 
กำรนบัคะแนน และกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ 
ถกูตอ้ง แมน่ย ำ 

 - ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่งอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระ
ใดๆ และกรรมกำรทุกคนและผู้บรหิำรทีเ่กีย่วขอ้งจะเขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้ือ
หุน้ในทีป่ระชมุ 

 - คณะกรรมกำรบรษิทัจะสนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่ ำคญั และจดัใหม้ี
บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม รวมถึงเปิดเผยกำร
ลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงของแต่ละวำระใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มทัง้บนัทกึไว้
ในรำยงำนกำรประชมุ  

8.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป
อยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น 

 - บรษิทัฯ จะเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ภำยหลงัเสรจ็สิ้นกำรประชุมภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป 

 - บรษิทัฯ จะจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 - บรษิทัฯ จะบนัทกึรำยงำนกำรประชมุอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญั โดยอยำ่งน้อยตอ้งมกีำร
บนัทกึขอ้มลูดงันี้ : รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชุม สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุม
และที่ไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม; วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน 
(เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง) ของแต่ละวำระ; ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้
ชือ่-นำมสกลุของผูถ้ำมและผูต้อบ รวมถงึขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญั 
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