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เร่ือง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  

บริษทัจึงออกประกาศ เร่ือง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อถือเป็นหลกัและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 

บทน า 
 

 บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นไปเพื่อ
สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนแลว้ คณะกรรมการบริษทัจะก ากบั
ดูแลกิจการให้น าไปสู่ (1) ความสามารถในการแข่งขนัให้มีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว   
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (3) เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ (4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 
โดยบริษทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยม์าปรับใช ้ 
 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานใช้เป็นหลกัในการน าไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัสังคมโดยรวม 
โดยคณะกรรมการบริษทัจะทบทวนหลกัการปฏิบติัดังกล่าวเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

 

 คณะกรรมการบริษทัจะพฒันาให้มีความรู้และความเขา้ใจเป็นอย่างดีในการปฏิบติัหน้าท่ีในการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัมีปัจจัยท่ีจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผล อาทิเช่น ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ตลอดจนฝ่ายจดัการ ตอ้งเขา้ใจ เห็นประโยชน์ และตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผูน้ าท่ีท าให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงความเขา้ใจในบริบทธุรกิจ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โอกาส
และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการซ่ึงสามารถ
น าไปสู่การท างานร่วมกนัในลกัษณะ Collaborative leadership และมีบุคลากรส าคญัท่ีมีความรู้และสามารถสนับสนุน
การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น เจา้หน้าท่ีบริหารทางการเงิน เลขานุการบริษทั และผูต้รวจสอบ
ภายใน เป็นตน้ 
 
  



2/10 
 

หลักปฏิบัติ 1  
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1 คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากับดูแลให้
บริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงครอบคลุมถึง  
(ก) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ  
(ข) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ   
(ค) การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  

1.2 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล (governance outcome) อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ง) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(จ) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
(ฉ) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(ช) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัควรค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจาก
ผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าใน
การก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีแสดง
ถึงแนวทางในการด าเนินงาน รวมถึงก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน
เขา้ใจ ติดตามผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า 

1.3 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคน ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty 
of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงั กรรมการ ผูบ้ริหาร
ตอ้งกระท าเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั ตดัสินใจกระท าดว้ย
ความเช่ือโดยสุจริต  และบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

1.4 คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ัดการและฝ่ายจัดการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ย่างชัดเจนตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นกฎบัตร
กรรมการบริษัท ซ่ึงจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละคร้ัง โดยมีหน้าท่ีส าคัญในการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ นโยบายการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และกลยุทธ์
ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 2 
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดย
เป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร รวมถึง กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี 
เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม และมุ่งไปสู่งเป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ  
มีความยัง่ยนื ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ปี 

พนัธกิจ 
บริษทัฯ มีพนัธกิจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจของบริษทัทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ใหผ้ลตอบแทนอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น พฒันาความเป็นมืออาชีพและสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเทท าในส่ิงท่ีเหมาะสมและเช่ือถือไดเ้พื่อ stakeholder และมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ค่านิยมองค์กร 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน คือ ผูส้ร้างบริษทัฯ ให้แข็งแกร่งผ่านวฒันธรรมองค์กร โดยพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่และสนุกกบัการท างาน ทา้ทายกบัส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รท่ีแข็งแกร่งน้ีจะน าพาบริษทัฯ 
ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คง 

คณะกรรมการบริษทัจะก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง  
(3-5 ปี) และ/หรือประจ าปีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ค านึงถึง
ปัจจยัแวดลอ้มของบริษทัฯ โอกาส และความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้พื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกส่วน โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั ทั้งน้ีคณะกรรมการจะถ่ายทอด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหรั้บทราบทัว่ทั้งองคก์ร 
 
หลักปฏิบัติ 3  
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษทัควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาดองคป์ระกอบ 
สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้
ของบริษทัฯ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงการสรรหาและคดัเลือก
กรรมการท่ีมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
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3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะด้าน ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัโดยรวมตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียได ้คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน เพื่อสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี
จ านวนและคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งตอ้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างาน
ร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบ และการ
ด าเนินงาน รายละเอียดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั คุณสมบติัประธานกรรมการ คุณสมบติักรรมการ วาระ
การด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ี ให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
กฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยนโยบายการก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการ 
ขอ้มูลกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง และการด ารงต าแหน่งให้บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในรายงานประจ าปีและ
บน website ของบริษทัฯ ดว้ย 

3.3 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะท าให้คณะกรรมการมี
องคป์ระกอบความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวติับุคคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ควรมีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีองคป์ระกอบ
และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

3.4 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ โดยบริษทัฯ มีกฎบตัรคณะกรรมการทุกชุด ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัและแจง้ให้กรรมการทุก
คนรับทราบแล้ว ซ่ึงเป็นกลไกสนับสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน นอกจากน้ียงัก าหนด
จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสม และก าหนดจ านวนการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละชุดแลว้ 

3.5  คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 
โดยจัดให้มีนโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลการด าเนินงานในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการถูกตอ้งตรงกนั 

3.6 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างน้อยปีละคร้ังหรือประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติั
หนา้ท่ีและใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป 
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3.7 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ โดยสนบัสนุนให้กรรมการทุก
คนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8 คณะกรรมการบริษทัควรดูแลให้มัน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการเป็นไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย โดยจดัให้มี
ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
จ านวนการประชุมของคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ รับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อ
หุ้น สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
และสนบัสนุนการจดัให้กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ือง (ถ้าจ าเป็น) เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ และควรได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
หลักปฏิบัติ 4  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการบริษทัควรด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้มี
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย รวมถึงก ากบัดูแลให้มีการ
ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.1 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย
การสรรหาผูบ้ริหารมาสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัฯ  

4.2 คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผูบ้ริหารระดบัสูง
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ระดบัค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแต่ละคน 

4.3 คณะกรรมการบริษทัควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้
มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเขา้ใหม่ เช่น โครงสร้างและความสัมพนัธ์
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ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4.4 ในดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็น
ต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง โดยอาจกระท าการภายในบริษทัฯ หรือใช้บริการของ
บุคคลภายนอกก็ได ้ 

 
หลักปฏิบัติ 5  
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนับสนุนการพฒันานวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโต
อย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการสร้างประโยชน์ร่วมกนัทั้งต่อบริษทัฯ ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการใช้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์พฒันาการ
ด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและก ากบัดูแลความเส่ียง เพื่อให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมาย
หลกัของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มีกลไกท่ีท าให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม 
ดงัน้ี 

5.1 ผูถื้อหุ้น : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี 

5.2 พนกังาน : บริษทัฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถให้เกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานสูงสุด จดัให้มีสภาพการจา้งท่ีเหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนไดมี้โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงานโดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละคน เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ จดัให้มีสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีการก าหนด
มาตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนกังานทุกคนอย่างทัว่ถึง การ
ว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย และกระบวนการลงโทษพนกังานตอ้งพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม นอกจากน้ี 
บริษทัฯ จะดูแลใหมี้แผนการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5.3 ลูกคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของบริการ 
และปฏิบติัตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้
ลูกคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการ 
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5.4 คู่คา้ : บริษทัฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติัตามสัญญา หรือ
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวทางการติดตาม ประเมินผลคู่ค้าเพื่อ
พฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

5.5 ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัฯ น าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้ชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จะจดัการดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะไม่สร้าง
หรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5.6 คู่แข่ง : บริษทัฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็น
ธรรมปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 
หลักปฏิบัติ 6  
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแล
ให้บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี และการให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียง ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการเอ้ือโอกาสให้ฝ่ายจดัการ
และผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และเพื่อใหร้ายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 
ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพื่อท าหน้าท่ีดูแล
ดา้นบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทัฯ กบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของ
บริษทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีไม่สมควร นอกจากน้ีคณะกรรมการ
บริษทัควรก ากบัดูแลใหมี้การจดันโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้ร้องเรียน
หรือเบาะแสการกระท าท่ีทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ หรือหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางรับการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblower) ผา่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทฯ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป ทั้งน้ี การปฏิบติัในส่วนของการรับเร่ืองร้องเรียน การแจง้เบาะแส ไดร้ะบุไวใ้นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่แลว้ 
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หลักปฏิบัติ 7  
รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา โดยดูแลให้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัหน้าท่ีรับผิดชอบ และมี
จ านวนเพียงพอในการด าเนินการ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 และจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและ
เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของฐานะการเงินและผลประกอบการท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล 
คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ความเห็น
ของผูส้อบบญัชีในการรายงานทางการเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ความ เห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

7.2 คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี
ของบริษทัฯ โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และมีการหารือร่วมกนั
ระหวา่งฝ่ายจดัการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแกไ้ขหากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่อง  

7.3 ในกรณีท่ีบริษทัประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มัน่ใจ
วา่บริษทัมีแผนในการแกปั้ญหาท่ีผา่นการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใตก้ารค านึงถึงเจา้หน้ีและสิทธิของผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

7.4 คณะกรรมการบริษทัจะจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผย
ขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ซ่ึงอาจเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หรือจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตาม
ความเหมาะสม 

7.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารกับผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียม และทนัเวลา บริษทัฯ 
จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัฯ ขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้  

7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล  บริษัทฯ ให้
ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 โครงสร้างบริษทั และขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหาร 
โครงสร้างการถือหุ้นและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น นโยบายก ากับดูแล
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กิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น กฎบตัรต่างๆ และขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เลขานุการบริษทั เป็นตน้ 

 
หลักปฏิบัติ 8  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

8.1 คณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ  

 -  บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ และ
เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัฯ อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม หรือระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งน้ี ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ตอ้งมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัประกอบ รวมทั้ งข้อมูลประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาใน
การศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม   

 -  บริษทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธเร่ืองท่ีเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งแจง้เหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ  

 - บริษทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกทั้งจะเปิด
โอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด โดยบริษทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

8.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

 - ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะใชส้ถานท่ีซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซ่ึงแสดงสถานท่ี
จัดการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 - ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไป
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงตนเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

 - คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมให้บริษทัฯ น าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้นในการลงทะเบียน การ
นบัคะแนน และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย  า 



10/10 
 

 - ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และ
กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมการประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

 - คณะกรรมการบริษทัจะสนบัสนุนให้บริษทัฯ มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคล
ท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงเปิดเผยการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม  

8.3 คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น 

 - บริษัทฯ จะเปิดเผยมติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมภายในวนัท าการถดัไป 

 - บริษทัฯ จะจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 - บริษทัฯ จะบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกต้องและครบถว้นในสาระส าคญั โดยอย่างน้อยตอ้งมีการบนัทึก
ขอ้มูลดงัน้ี : รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม สัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมและท่ีไม่เขา้ร่วม
การประชุม; วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ  
งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ; ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง ช่ือ-นามสกุล ของผูถ้ามและ
ผูต้อบรวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั 

 


