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หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองค์กร
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ทีส่ ร้ำงคุณค่ำให้กจิ กำรอย่ำงยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำรทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ควำมยังยื
่ น
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หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรทีม่ ปี ระสิทธิผล
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หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

5

หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
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หลักปฏิ บตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม
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หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษำควำมน่ำเชือ่ ถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
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หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมและกำรสือ่ สำรกับผูถ้ อื หุน้
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บทนา
บริษทั อินฟรำเซท จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี ซึ่งเป็ นไปเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กจิ กำรอย่ำงยังยื
่ น นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่นักลงทุนแล้ว
คณะกรรมกำรบริษทั จะกำกับดูแลกิจกำรให้นำไปสู่ 1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้มผี ลประกอบกำรทีด่ โี ดย
คำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้เสีย 3) เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำ นลบต่อสิ่งแวดล้อม และ 4)
สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษทั ฯ ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรับ
บริษทั จดทะเบียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนใช้เป็ นหลักในกำรนำไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผลอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ฯ ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม โดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะทบทวนหลักกำรปฏิบตั ดิ งั กล่ำวเพื่อปรับใช้ให้เหมำะสมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมทัง้
เปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมกำรบริษทั จะพัฒนำให้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยทีจ่ ะเอื้ออำนวยให้เกิดกำรปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผล อำทิเช่น ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
กรรมกำร ตลอดจนฝ่ ำยจัดกำร ต้องเข้ำใจ เห็นประโยชน์ และตระหนัก ถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำที่ทำให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ซึ่งรวมถึงควำมเข้ำใจในบริบทธุรกิจ ควำม
คำดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย โอกำสและควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินกิจกำร ควำมสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรซึง่ สำมำรถนำไปสู่กำรทำงำนร่วมกันในลักษณะ Collaborative leadership และมี
บุ ค ลำกรส ำคัญ ที่ม ีค วำมรู้แ ละสำมำรถสนั บ สนุ น กำรท ำหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรได้อ ย่ ำ งเหมำะสม เช่น
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรทำงกำรเงิน เลขำนุกำรบริษทั และผูต้ รวจสอบภำยใน เป็ นต้น
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หลักปฏิ บตั ิ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยังยื
่ น
1.1 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำทีต่ อ้ งกำกับดูแลให้
บริษทั ฯ มีกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี ซึ่งครอบคลุมถึง (ก) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ
(ข) กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ นโยบำยกำรด ำเนิ น งำน ตลอดจนกำรจัด สรรทรัพ ยำกรส ำคัญ เพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ ำ หมำยของบริษัทฯ และ (ค) กำรติดตำม ประเมินผลและดูแลกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
1.2 คณะกรรมกำรบริษทั ควรกำกับดูแลกิจกำรให้นำไปสูผ่ ล (governance outcome) อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรทีด่ โี ดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(ข) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(ค) เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิง่ แวดล้อม
(ง) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษั ท ควรค ำนึ ง ถึ ง จริย ธรรม ผลกระทบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มเป็ นส ำคัญ
นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทควรประพฤติตนเป็ น
แบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริษทั ควรจัดให้มนี โยบำยสำหรับกรรมกำร
ผู้บ ริหำรและพนักงำน ที่แ สดงถึงแนวทำงในกำรด ำเนิ นงำน รวมถึงกำกับ ดูแ ลให้ม ีกำรสื่อสำรเพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำใจ ติดตำมผลกำรปฏิบตั แิ ละทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั เิ ป็ น
ประจำ
1.3 คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีด่ ูแลให้กรรมกำรทุกคน ผูบ้ ริหำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต ต่ อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดู แ ลให้ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้น โดยในกำรปฏิบ ัติหน้ ำที่ด้ว ยควำมรับผิด ชอบและควำม
ระมัด ระวัง กรรมกำร ผู้บ ริหำรต้องกระทำเยี่ย งวิญ ญูช นผู้ป ระกอบธุ ร กิจ เช่น นั น้ จะพึง กระทำภำยใต้
สถำนกำรณ์ เ ดี ย วกัน ตัด สิน ใจกระท ำด้ ว ยควำมเชื่อ โดยสุ จ ริต และบนพื้น ฐำนข้อ มู ล ที่เ พีย งพอ
สมเหตุสมผล และไม่มสี ่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเรื่องที่ตดั สินใจ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของ
บริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
1.4 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเข้ำใจในขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และ
กำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน
ตลอดจนติดตำมดูแลให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
กำหนดบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำงชัดเจนตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
กฎบัตรกรรมกำรบริษทั ซึ่งจะมีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี ละครัง้ โดยมีหน้ำทีส่ ำคัญในกำร
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรดำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
และกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน รวมไปถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรทีจ่ ำเป็ น เพือ่ ให้บุคลำกรของบริษทั ฯ สำมำรถ
2

ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี ำงไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำม ประเมินผล และดูแลกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
หลักปฏิ บตั ิ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษทั ควรกำหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ เป็ นไปเพือ่ ควำมยังยื
่ น
โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยทีส่ อดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทงั ้ กิจกำร ลูกค้ำ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคม
โดยรวม
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่ ำนิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้ ำหมำย และแผนงำน
ประจำปี เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำม และมุ่งไปสู่งเป้ ำหมำยในระยะเวลำที่กำหนด รวมถึง
ส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีควำมยังยื
่ น ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
บริษทั ฯ มีควำมมุง่ มันที
่ จ่ ะเป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนโทรคมนำคมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยใน 5 ปี
พันธกิ จ
บริษทั ฯ มีพนั ธกิจต่อผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียกับธุรกิจของบริษทั ทุกภำคส่วน กล่ำวคือ ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำด้วยบริกำรทีม่ คี ุณภำพ ให้ผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและยังยื
่ นแก่ผถู้ อื หุน้ พัฒนำควำมเป็ นมืออำชีพ
และสร้ำงคุณภำพชีวติ ทีด่ แี ก่พนักงำน เอำใจใส่ทุ่มเททำในสิง่ ทีเ่ หมำะสมและเชื่อถือ ได้เพื่อ stakeholder และ
มุง่ มันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ค่านิ ยมองค์กร
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน คือ ผูส้ ร้ำงบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่งผ่ำนวัฒนธรรมองค์กร โดยพร้อมที่
จะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่และสนุกกับกำรทำงำน ท้ำทำยกับสิง่ ใหม่ ๆอยู่เสมอ ซึง่ วัฒนธรรมองค์กรทีแ่ ข็งแกร่งนี้จะนำพำ
บริษทั ฯ ไปถึงเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ได้อย่ำงมันคง
่
คณะกรรมกำรบริษทั จะกำกับดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำง (3-5 ปี ) และ/หรือประจำปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ
คำนึงถึงปั จจัยแวดล้อมของบริษทั ฯ โอกำส และควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้เพื่อนำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ต่ อผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ทุกส่ว น โดยมีกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีม ำใช้อย่ำ งเหมำะสมและปลอดภัย ทัง้ นี้
คณะกรรมกำรจะถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ ผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้รบั ทรำบทัว่
ทัง้ องค์กร
3

หลักปฏิ บตั ิ 3
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่ มีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมกำรบริษัทควรรับผิด ชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ ำ งคณะกรรมกำร ทัง้ ในเรื่องขนำด
องค์ป ระกอบ สัด ส่ว นกรรมกำรที่เป็ นอิส ระ ที่เ หมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และ
เป้ ำหมำยหลักทีก่ ำหนดไว้ของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำรและดูแล
ให้มนใจว่
ั ่ ำ องค์ประกอบและกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมี
อิสระ รวมถึงกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรทีม่ กี ระบวนกำรทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
3.1 คณะกรรมกำรบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลำกหลำยทัง้ ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะเฉพำะด้ำน ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั
ฯ คณะกรรมกำรบริษทั โดยรวมต้องมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม สำมำรถเข้ำใจและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผูม้ สี ่วนได้เสียได้ คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องมีกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั ฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อสะท้อนอำนำจที่
ถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้จำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทัง้ ต้องดูแลให้กรรมกำรอิสระสำมำรถทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรทัง้ หมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
3.2 คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ องค์ประกอบ และ
กำรดำเนินงำน รำยละเอียดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท คุณสมบัตปิ ระธำนกรรมกำร คุณสมบัติ
กรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ ง อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ ให้
เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ ให้เปิ ดเผยนโยบำยกำร
กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำร ข้อมูลกรรมกำร จำนวนปี ทด่ี ำรงตำแหน่ ง และกำรดำรงตำแหน่ งให้
บริษทั จดทะเบียนอืน่ ในรำยงำนประจำปี และบน website ของบริษทั ฯ ด้วย
3.3 คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (คณะกรรมกำรสรรหำฯ)
เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำบุคคลเพื่อให้ได้กรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะทำให้คณะกรรมกำร
มีองค์ประกอบควำมรูค้ วำมชำนำญที่เหมำะสม รวมทัง้ มีกำรพิจำรณำประวัติบุคคลดังกล่ำว และเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรมีสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนเป็ นกรรมกำรอิสระ
ทัง้ นี้ อ งค์ป ระกอบและบทบำทหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้เ ป็ นไปตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.4 คณะกรรมกำรบริษทั ควรกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละจัดสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ โดยบริษทั ฯ มีกฎบัตรคณะกรรมกำรทุกชุด ซึง่ อนุมตั โิ ดยคณะกรรมกำรบริษทั และแจ้ง
ให้กรรมกำรทุกคนรับทรำบแล้ว ซึ่งเป็ น กลไกสนับสนุ นให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ ำที่ของแต่ละคน
นอกจำกนี้ยงั กำหนดจำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ ง ให้เหมำะสม และ
กำหนดจำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อให้ประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิหน้ ำ ที่ใน
ฐำนะกรรมกำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ซึง่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละชุดแล้ว
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3.5 คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำกับดูแลให้มกี รอบและกลไกในกำรกำกับดูแลบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิจกำร
ร่วมค้ำ โดยจัดให้มนี โยบำยกำรลงทุนและกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนในบริษัทย่อย บริษทั ร่วม และ
กิจกำรร่วมค้ำ เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรถูกต้องตรงกัน
3.6 คณะกรรมกำรบริษัท จัด ให้ม ีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ อ ย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะครัง้ หรือ ประจ ำปี ข อง
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับ
กำรพัฒนำกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละใช้ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำรต่อไป
3.7 คณะกรรมกำรบริษทั ควรกำกับดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
บทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจ โดยสนับสนุนให้
กรรมกำรทุกคนได้รบั กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรูส้ ำหรับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ
3.8 คณะกรรมกำรบริษทั ควรดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำกำรทำงำนของคณะกรรมกำรเป็ นไปได้ดว้ ยควำมเรียบร้อย โดย
จัดให้มกี ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำเพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำ
ร่วมประชุมได้ จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มเี ลขำนุ กำรบริษทั เพื่อทำหน้ ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สนับสนุ นงำนของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติของ
คณะกรรมกำรบริษัท และสนับสนุ นกำรจัดให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรได้รบั ควำมรู้และเข้ำอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ฉพำะเรื่อง (ถ้ำจำเป็ น) เลขำนุ กำรบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ ทจ่ี ำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุ นกำรทำงำนของคณะกรรมกำร และควร
ได้รบั กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
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สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
คณะกรรมกำรบริษทั ควรดำเนินกำรให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
ให้มคี วำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะทีจ่ ำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ ำหมำย รวมถึงกำกับ
ดูแลให้มกี ำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลทีเ่ หมำะสม
4.1 คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ พิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธกี ำรคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัตเิ หมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง และกำรสืบทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) โดยมีรำยละเอียด
ตำมนโยบำยกำรสรรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
4.2 คณะกรรมกำรบริษทั จะกำกับดูแลให้กำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลของผูบ้ ริหำร
ระดับสูงให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม โดยจะคำนึงถึงควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ระดับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงพิจำรณำผลงำนและ
ควำมสำมำรถของผูบ้ ริหำรระดับสูงแต่ละคน
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4.3 คณะกรรมกำรบริษทั ควรเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
และกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงกำรดูแลไม่ให้โครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวเป็ นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่
ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรเข้ำใหม่ เช่น
โครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
รวมถึงจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่
4.4 ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร คณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มจี ำนวน
ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจทีเ่ หมำะสม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ำรฝึ กอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่
ผูเ้ กีย่ วข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และ
เลขำนุ กำรบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยอำจกระทำกำรภำยใน
บริษทั ฯ หรือใช้บริกำรของบุคคลภำยนอกก็ได้
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ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญและสนับสนุ นกำรพัฒนำนวัตกรรมทีก่ ่อให้เ กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจและเพื่อกำร
เติบ โตอย่ำ งยังยื
่ น ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับ กำรสร้ำ งประโยชน์ ร่วมกัน ทัง้ ต่อบริษัทฯ ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์พฒ
ั นำกำรดำเนินงำน กำรกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิธคี ดิ กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำกับดูแลควำมเสีย่ ง เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ แผน
กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ ได้อย่ำงยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มกี ลไกที่ทำให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้
เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยังยื
่ น เพื่อเพิม่ มูลค่ำของบริษทั ฯ อันจะมี
ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี
(2) พนักงำน : บริษทั ฯ จะดูแลให้พนักงำนทุกคนได้รบั กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถให้เกิดศักยภำพใน
กำรปฏิบตั งิ ำนสูงสุด จัดให้มสี ภำพกำรจ้ำงทีเ่ หมำะสมยุตธิ รรมเพื่อให้พนักงำนทุกคนได้มโี อกำสก้ำวหน้ำ
ในหน้ ำที่กำรงำนโดยได้รบั ผลตอบแทนที่เ หมำะสมกับศักยภำพของแต่ละคน เปิ ดรับฟั งควำมคิด เห็น
ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ จัดให้มสี วัสดิกำรและสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนทีด่ ี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนและให้กำรเอำใจใส่ดแู ล
พนักงำนทุกคนอย่ำงทัวถึ
่ ง กำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย และกระบวนกำรลงโทษพนักงำนต้องพิจำรณำบน
พื้นฐำนของควำมเป็ นธรรม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะดูแลให้มแี ผนกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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(3) ลูกค้ำ : บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะให้บริกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำน ตรงต่อเวลำ มีควำมหลำกหลำยของ
บริกำร และปฏิบตั ติ ำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยำว และเพือ่ ให้ลกู ค้ำมีควำมมันใจและพึ
่
งพอใจสูงสุดในบริกำร
(4) คู่คำ้ : บริษทั ฯ จะเคำรพต่อสิทธิและปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ทุกรำยด้วยควำมเสมอภำคและเป็ นธรรม ปฏิบตั ติ ำม
สัญ ญำ หรือ เงื่อ นไขต่ ำ ง ๆ ที่ต กลงกัน ไว้อ ย่ ำ งเคร่ ง ครัด นอกจำกนี้ บริษัท ฯ มีแ นวทำงกำรติด ตำม
ประเมินผลคูค่ ำ้ เพือ่ พัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงยังยื
่ น
(5) ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ นำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรทีส่ ำมำรถ
สร้ำงประโยชน์ให้ชมุ ชนได้อย่ำงเป็ นรูปธรรม ด้ำนสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จะจัดกำรดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ฯ จะ
ไม่สร้ำงหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิง่ แวดล้อม
(6) คูแ่ ข่ง : บริษทั ฯ จะประกอบธุรกิจอย่ำงเปิ ดเผย โปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่
เป็ นธรรม ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
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ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ ำที่สนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำร
กำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบกำรกำกับดูแลทีด่ ี และกำรให้ควำมเห็นทีต่ รงไปตรงมำต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทีท่ ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงมีป ระสิทธิผล ตลอดจนกำร
เอื้อโอกำสให้ฝ่ำยจัดกำรและผูส้ อบบัญชีได้มกี ำรปรึกษำหำรือเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ และเพื่อให้
รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ ำ เชื่อถือ ทัง้ นี้ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับ ผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งและแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อทำ
หน้ำทีด่ แู ลด้ำนบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ ได้ระหว่ำงบริษทั ฯ
กับฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุ้น รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล
และโอกำสของบริษทั ฯ และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษทั ควรกำกับดูแลให้มกี ำรจัดนโยบำยและแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อ
ร้อ งเรีย นหรือ เบำะแสกำรกระท ำที่ทุ จ ริต หรือ ฝ่ ำฝื น กฎหมำย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ บริษัท ฯ หรือ หลัก
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้กำหนดช่องทำงรับกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblower) ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ โดยข้อมูลกำรร้องเรียนและเบำะแสทีแ่ จ้งมำยัง
บริษทั ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสังกำรให้
่
ตรวจสอบข้อมูลและหำแนวทำงแก้ไข
(หำกมี) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ กำรปฏิบตั ใิ นส่วนของกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรแจ้ง
เบำะแส ได้ระบุไว้ในโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันแล้
่ ว
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ ทันเวลำ โดยดูแล
ให้บุ ค ลำกรที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรจัด ท ำและเปิ ด เผยข้อ มูล มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ หน้ ำ ที่
รับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอในกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่
รวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ข องฝ่ ำยจัด กำร
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
เพีย งพอ เพื่อ ให้นั ก ลงทุ น ได้ ร ับ ทรำบข้อ มู ล และเข้ำ ใจกำรเปลี่ย นแปลงของฐำนะกำรเงิ น และผล
ประกอบกำรทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้กำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริษทั จะคำนึงถึงปั จจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกำรประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และข้อ สัง เกตของผู้ ส อบบัญ ชีเ กี่ย วกับ ระบบควบคุ ม ภำยใน ควำม เห็ น ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของ
บริษทั ฯ
7.2 คณะกรรมกำรบริษทั จะติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้ของบริษทั ฯ โดยฝ่ ำยจัดกำรจะต้องมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำ เสมอ และมี
กำรหำรือร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยจัดกำรและคณะกรรมกำรเพื่อหำแนวทำงแก้ไขหำกเริม่ มีสญ
ั ญำณบ่งชี้ถึง
ปั ญหำสภำพคล่อง
7.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั ประสบปั ญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหำ คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้
มันใจว่
่ ำบริษทั มีแผนในกำรแก้ปัญหำทีผ่ ำ่ นกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล ภำยใต้กำรคำนึงถึงเจ้ำหนี้
และสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำย
7.4 คณะกรรมกำรบริษทั จะจัดทำรำยงำนควำมยังยื
่ นตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ กำร
ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และคำนึงถึงกรอบ
กำรรำยงำนทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับในประเทศหรือในระดับสำกล ซึ่งอำจเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี หรือ
จัดทำเป็ นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสม
7.5 บริษัทฯ ได้จ ัด ให้ม ีหน่ วยงำนหรือเจ้ำหน้ ำ ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ ำที่
สื่อสำรกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม
และทันเวลำ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ รวมทัง้ จะเผยแพร่
ข้อมูลของบริษทั ฯ ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
บริษทั จัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ และหน่ วยงำนรัฐทีเ่ กีย่ วข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำน
ต่ อส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ ตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
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7.6 คณะกรรมกำรบริษทั จะส่งเสริมให้มกี ำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล บริษทั ฯ ให้
ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่ำวสำรเป็ นประจำผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมีกำรปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 โครงสร้ำงบริษทั และข้อมูลกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ นโยบำย
กำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ กฎบัตรต่ำงๆ และข้อมูลติดต่อหน่ วยงำนหรือร้องเรียน
หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำรบริษทั เป็ นต้น
หลักปฏิ บตั ิ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8.1 คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ ผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษทั ฯ
- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระ
ต่ำงๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม หรือระยะเวลำทีก่ ฎหมำย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีทงั ้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ทัง้ นี้ ข้อมูลประกอบกำร
ประชุมตำมวำระต่ำงๆ ต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ โดยในแต่ละ
วำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบ รวมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมที่
เพียงพอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลำในกำรศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
- บริษั ท ฯ จะก ำหนดหลัก เกณฑ์ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ย สำมำรถเสนอเพิ่ม วำระกำรประชุ ม โดย
คณะกรรมกำรบริษทั จะพิจำรณำบรรจุเรื่องทีผ่ ถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวำระกำรประชุม หำกคณะกรรมกำร
บริษทั ปฏิเสธเรือ่ งทีเ่ สนอ คณะกรรมกำรบริษทั ต้องแจ้งเหตุผลให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบ
- บริษทั ฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อ ยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำร อีก
ทัง้ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถำมได้ล่วงหน้ ำ ก่อนวัน
ประชุมตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ
8.2 คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิของตน
- ในกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถำนทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ ่งึ แสดง
สถำนทีจ่ ดั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือ เชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำทีเ่ หมำะสม และจัดสรร
เวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
- ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี้ จะต้องไม่กำหนดให้ผถู้ อื หุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะต้องนำเอกสำร
หรือหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในแนวทำงปฏิบตั ขิ องหน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
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- คณะกรรมกำรบริษทั จะส่งเสริมให้บริษทั ฯ นำเทคโนโลยีมำใช้กบั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรลงทะเบียน
กำรนับคะแนน และกำรแสดงผลกำรลงคะแนน เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยำ
- ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คำถำมในวำระต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระ
ใดๆ และกรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อตอบข้อซักถำมของผูถ้ ือ
หุน้ ในทีป่ ระชุม
- คณะกรรมกำรบริษทั จะสนับสนุ นให้บริษทั ฯ มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวำระทีส่ ำคัญ และจัดให้ม ี
บุ ค คลที่เ ป็ นอิส ระเป็ นผู้ต รวจนั บ หรือ ตรวจสอบคะแนนเสีย งในกำรประชุ ม รวมถึง เปิ ด เผยกำร
ลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวำระให้ทป่ี ระชุมทรำบพร้อมทัง้ บันทึกไว้
ในรำยงำนกำรประชุม
8.3 คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
- บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมภำยในวันทำกำร
ถัดไป
- บริษทั ฯ จะจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน
นับจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้
- บริษทั ฯ จะบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนในสำระสำคัญ โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำร
บันทึกข้อมูลดังนี้ : รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีเ่ ข้ำประชุม สัดส่วนกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมกำรประชุม
และที่ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม ; วิธีกำรลงคะแนนและนับ คะแนน มติท่ปี ระชุม และผลกำรลงคะแนน
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวำระ; ประเด็นคำถำมและคำตอบในทีป่ ระชุม รวมทัง้
ชือ่ -นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ รวมถึงข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญ
อนุมตั ิ โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
ทัง้ นี้ ให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป

.....................................................................
( นำยศักดิ ์บวร พุกกะณะสุต )
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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