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นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 
 
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น

แนวทาง และให้ความส าคญักับการมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคณุค่าองค์กร  โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้บคุลากรทกุระดบัได้มีการพฒันาตนเอง ส านกึในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ถึงพร้อมซึ่งคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท น าแนวทางดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 
โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทเช่ือมั่นว่าการก ากับดแูล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความส าเร็จสงูสดุในการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่จาก
สงัคมและสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ที่ดี 

หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 

หลกัปฏิบตั ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยนื 

หลกัปฏิบตั ิ1.1  ความเข้าใจบทบาทและตระหนักถงึความรับผิดชอบในฐานะผู้น า  

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ มีสิทธิและความเท่าเทียมกนัทกุคนในการ

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีการแยกหน้าที่กันชัดเจนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการชุด

ย่อย ๆ ต่าง ๆ และกรรมการผู้จดัการ รวมถึงฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดและ

เข้าร่วมประชุมพิจารณาการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวาระที่ก าหนดหรือตามที่ประธานจะ

เห็นสมควร ได้แก่ 

1. ก าหนดหรือให้ความเหน็ชอบภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย งบประมาณ 

2. ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3. ดแูลให้มีการระบบควบคมุภายในที่ดีและมีมาตรการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม 

หลกัปฏิบตั ิ1.2   การสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการจัดการที่ดี มีความโปร่งใสมีมาตรฐานสากล จะ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและท าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับมากขึน้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัประการหนึ่งใน

การบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

และผู้ที่มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมโดยทัว่ถึง บริษัทจึงได้ก าหนดหลกัการก ากับดแูลกิจการ

ภายใต้แนวทางของทางการ อนัประกอบด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และคูมื่อจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ 
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หลกัปฏิบตั ิ1.3  บทบาทของคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หลักการก ากับกิจการที่ดี และกฎหมายที่เก่ียว ข้อง ด้วยความ

รับผดิชอบ ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสมเหตสุมผล หรือการด าเนนิการตา่ง ๆ ของบริษัท 

อทุศิเวลาและความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที ่และเป็นอิสระ 

 ดูแลให้มีระบบด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านปฏิบัติตามนโยบาบหรือกฎ

ระเบียบ จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบตั ิ1.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ  

 ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ รวมทัง้แบ่งแยกหน้าทีข่องประธานกรรมการ และ

กรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน 

 กรรมการจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน การมอบหมายอ านาจการจัดการให้แก่กรรมการ

ผู้จดัการและฝ่ายจดัการ ให้มีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หลกัปฏิบตั ิ2 ก าหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยนื 

หลกัปฏิบตั ิ2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการเพื่อดแูลผู้ มีส่วนได้เสยี 

บริษัทให้ความส าคญัในการดแูลสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มตามที่กฎหมายก าหนด และตาม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท โดยผู้มีสว่นได้เสยีมีดงันี ้

1. ผู้ถอืหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะด าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  โดย

ค านงึถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาว รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้ ทัง้นี  ้  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้นเท่ากนัทกุราย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ นอกจากออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้

กรรมการ 

2. พนักงาน : บริษัทได้มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ผลงาน รวมทัง้จัดให้มีสวสัดิการตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด และมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังานในกลุม่

บริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท โดย

เปิดโอกาสให้พนกังานได้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัสายงาน อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีสว่น
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ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการท างานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สกึปลอดภัยใน

การท างาน 

3. ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขัน้ตอน วิธีการ 

หน่วยงาน และบุคคลที่ท าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลกูค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อรีบด าเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็ว

ที่สดุ 

4. คู่ ค้า : บริษัทให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการคดัเลอืกคู่ค้าที่เหมาะสม ปฏิบตัิต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัและ

เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทมีการจัดซือ้จัดจ้าง ได้มีการแข่งขนั

ทัง้ด้านคณุภาพและราคา นอกจากนี ้บริษัทยงัยึดมัน่ในความซื่อสตัย์ต่อการปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า 

ไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกนั ซึ่งจะมีกระบวนการคดัเลอืกคู่ค้า ที่น่าเช่ือถือ เป็นมืออาชีพ 

มีประวตัิบริษัทที่ดี และมีคณุภาพสนิค้าและบริการ จัดท าทะเบียนคู่ค้าที่มีการสัง่ซือ้และบริการต่อเนื่อง เพื่อขึน้

ท าเนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึน้ท าเนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง 

บริการหลงัการขาย เป็นต้น และยงัประเมินคูค้่าหลงัการขึน้ท าเนยีบแล้ว เป็นประจ าทกุปี เพื่อรักษาคณุภาพสนิค้า

และบริการของคูค้่า 

5. เจ้าหนี ้: บริษัทยงัยดึมัน่ในความซื่อสตัย์ต่อการปฏิบตัิตามเงือ่นไขที่ได้ให้ไว้ตอ่เจ้าหนี ้และไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่

ภายใต้เงือ่นไขข้อตกลงร่วมกนั และบริษัทมกีารเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอนัควร 

โดยเปิดเผยผ่านช่องทางทีก่ าหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซึง่เจ้าหนีส้ามารถตรวจสอบได้  

6. คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ยึดมัน่ในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การด าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดอีกทัง้ จะต้องท าให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ให้ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพกักลางวัน การปรับอุณหภมิูสถานที่

ท างานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จ าเป็น โดยมีผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรเป็นผู้น าในการ

ผลกัดนัอย่างจริง 

8. ภาครัฐ : ด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัของทางการ และให้

ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือด าเนินธุรกิจกบัองค์กร หรือบคุคลที่กระท า

ความผิดตอ่กฎหมาย 

ทัง้นี ้เพื่อให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้รับการดแูลอย่างดี บริษัทจึงได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ให้ความส าคญักับข้อร้องเรียนต่าง ๆ  
เพื่อน ามาตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึน้ต่อไป 
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หลกัปฏิบตั ิ2.2   การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพื่อความย่ังยืน 

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิง้ที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการ

ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก ทัง้นี ้บริษัทเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการจัด

จ าหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล และกิจการร่วมลงทนุ (Private Equity) และลงทนุในรูปแบบ

อื่น ๆ  

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า ดงันี ้

1. ให้การสนับสนุนผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนเชิงกลยุทธ์แต่ละแห่งของบริษัทในการวางแผนและ

ด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมายเชิงกลยทุธ์จนส าเร็จ 

2. การสร้างรายได้จากการลงทนุในรูปแบบกิจการเงนิร่วมลงทนุในบริษัทเป้าหมาย โดยมีจดุหมายให้การ

ลงทุนมีสภาพคล่องมากที่สุดด้วยเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น การเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถท าก าไรจากการลงทนุได้ 

3. มองหาโอกาสและสรรหาการลงทนุประเภท Private Equity เพิ่มเติม 

วิสยัทศัน ์

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลและการเพิ่มมลูค่าของเงินทุนด้วยการปรับใช้

สนิทรัพย์ของบริษัทอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่น าไปใช้ในการลงทนุเชิงกลยทุธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ทัง้ในแง่มลูค่าหุ้นที่เพิ่มขึน้และประสิทธิภาพทางด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทสูงขึน้ ได้แก่ ด้านผลประกอบการทาง

การเงนิ ด้านการก ากบัดแูลกิจการ การฝึกอบรมพนกังาน การพฒันา ค่าตอบแทนและความยัย่ืนทางธุรกิจโดยรวม 

หลกัปฏิบตั ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล 

หลกัปฏิบตั ิ3.1 การก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ือง

ขนาด องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และดแูลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ

ที่มคีณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเพศและอาย ุที่จ าเป็นต่อการ

บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัท เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม

ของบริษัท 
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จ านวนและสดัส่วนกรรมการ 

จ านวนกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ซึง่ไมน้่อยกว่า 5 คน 

และไม่เกิน 12 คน และก าหนดให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ

ลกูจ้างของบริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลกูจ้างของบริษัทไม่มีอ านาจอนุมตัิ ไม่มี

อ านาจลงนามผกูพนับริษัท และไมมี่สว่นได้เสยีในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

นอกจากนี ้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทยงัประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการที่เป็น

อิสระจ านวน  3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดลุและการสอบทาน

การด าเนินงานของบริษัทด้วยจ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัททกุท่านมี

คณุสมบตัิทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และ

ข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

ส าหรับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้ บริษัทได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง

ของกรรมการไว้อย่างชดัเจน โดยระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการ

ต้องออกจากต าแหน่งหนึง่ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้

ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้

วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  

และทัง้นี ้เพือ่ให้การท างานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั บริษัทจงึได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพือ่

ท าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทัง้ปฏบิตัิหน้าที่ในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ 

ส าหรับ การสรรหากรรมการอิสระนัน้ ทกุครัง้ที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตจุ าเป็นที่

จะต้องแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 

พิจารณาก าหนดตวับคุคลที่มีความเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

รวมถงึมีคณุสมบตัิขัน้ต ่าตามหวัข้อข้างลา่งนี ้และก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท เพือ่พจิารณาตามข้อบงัคบัของบริษัทตอ่ไป  
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ก าหนดคณุสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยกรรมการอสิระของบริษัททกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นทีถื่อโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4)  ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนติิบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะ

ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนติิบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนติิบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8)  ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบับริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมี่นยักบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9)  ไมมี่ลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของ  โดย

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษัท ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ อนัได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่งของกลุ่มบริษัท โดยมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน คณะกรรมการชุด

ย่อยดงักลา่ว มอีงค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจควบคุมดแูล

กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มคีณุสมบตัิตามที่หนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด มีความเป็นอิสระ

ในกรท างานอย่างเต็มที่ ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองมือส าคัญของคณะกรรมการบริษัทและรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดแูลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใสตลอดจนให้

เป็นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เพือ่ให้มกีารควบคมุภายในที่ด ีมรีะบบการรายงานทีน่่าเช่ือถือ 

และเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ   

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีอ านาจ

หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยก าหนดบทบาทหน้าที่

ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  

4. คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของกลุม่บริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการลงทนุของบริษัท

และบริษัทในเครือ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการและแผนการ

บริหารจดัการความเสีย่งในการด าเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 
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หลกัปฏิบตั ิ3.2 การคัดเลอืกประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ

และบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

บทบาทหน้าทีป่ระธานกรรมการ 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัท

ได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถพิจารณา

ได้อยา่งเหมาะสม 

2. เป็นผู้น า และประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบยีบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการทุกคนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเต็มที่        

เป็นอสิระ และใช้ดลุพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน 

2.3 สรุปมติทีป่ระชมุอย่างชดัเจน 

3. เป็นผู้น าและประธานในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลการตอบข้อ

ซกัถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

4. สนบัสนนุการปฏิบตังิานตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และจรรยาบรรณบริษัท 

5. ก ากบัดแูลคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้าง และองค์ประกอบทีเ่หมาะสม 

6. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล รวมถึง

คณะกรรมการชดุยอ่ย เพือ่น าผลไปปรับปรุงการปฏิบตัหิน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

หลกัปฏิบตั ิ3.3 การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 

ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการและผู้มอี านาจในการจดัการ ดงันี ้

1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนบคุลากรท่ีต้องการสรรหา โดยสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้แล้วแต่
กรณี 
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2) สรรหาบคุลากร ดงัต่อไปนี ้
(2.1) สรรหาจากบคุลากรภายในของบริษัท โดยคดัเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะที่เหมาะสมกบั

ต าแหน่ง โดยเลือ่นต าแหนง่บคุลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง กบัต าแหนง่

งานนัน้ 

(2.2) สรรหาบคุลากรภายนอก โดยเน้นบคุลากรที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

3) สรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีมี่คณุสมบตัิ เหมาะสมโดยพจิารณาจาก 

(3.1) ต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

(3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของ

บริษัทในต าแหนง่นัน้ๆ 

(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

(3.4) มีคณุธรรม จริยธรรม ความซือ่สตัย์สจุริต 

(3.5) สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม 

4) ด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัทิี่ก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าว 

มีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัิครบถ้วน 

หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่าจ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่

หรือไม ่หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท 

6) จดัให้มีการพจิารณาประเมินการท างานของคณะกรรมการและผู้ มีอ านาจในการจดัการเป็นประจ าทกุปี 

การเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทจะกระท าโดยทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ๆ จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมด เพื่อเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกวา่กรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้  
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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หลกัปฏิบตั ิ3.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  รับผิดชอบด้านนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ มีอ านาจในการจัดการ  โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้อง

ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี  ้คณะกรรมการ    

สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  มหีลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดบัที่เพียงพอที่จะดึงดดู รักษา และ

จงูใจกรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ รวมทัง้สอดคล้องกับผลการปฏิบตังิาน 

2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายคา่ตอบแทนต้องมีขัน้ตอนที่โปร่งใส ปฏิบตัิตามหลกัของบรรษัทภิบาล และ

สามารถตรวจสอบได้ 

3) ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน ควรน าปัจจยัต่อไปนีม้าพจิารณาประกอบด้วย 

(3.1) เปรียบเทียบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรือใกล้เคียง 

(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ใน

ระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษา และจงูใจ ตลอดจนสอดคล้องกบัผลการประเมนิผลงานประจ าปี 

(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น 

(3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลกัเกณฑ์ข้อบังคบัของหน่วยงานการก ากับดแูล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลกั

ของบรรษัทภบิาล เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

4) แนวทางการประเมินผลงานของบคุคลดงัล่าวต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

รวมถงึให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพจิารณาประเมินผลด้วย 

ทัง้นี ้ก าหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน

ครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุไว้ในรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบตั ิ3.5 การปฏบิัตหิน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

ก าหนดให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

ดงันี ้

1. ก าหนดจ านวนครัง้ในการประชมุลว่งหน้าในแตล่ะปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ดงันี ้
1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชมุไมน้่อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้เพื่อความเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษัท 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 
1.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ประชมุไมน้่อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี 
1.4    ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ อยู่ในดลุพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ 
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2. กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นจริง ๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือ
เลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบ โดยกรรมการทกุคนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการโดยไมมี่กรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
4. องค์ประชมุในการประชมุในการประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรของแต่ละคณะ และก าหนดให้

องค์ประชมุในขณะลงมตคิวรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 
5. กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  
6. กรรมการผู้จัดการ จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนด ารงต าแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภทต าแหน่ง
กรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ต้องไม่ขัดกับ
ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานก ากบัอืน่ท่ีเก่ียวข้อง 

หลกัปฏิบตั ิ3.6 การก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัย่อยและกจิการอื่นที่บริษัทไปลงทนุ 

บริษัทมีการจดัสง่ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานในกิจการที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยไปลงทุน และก าหนดให้มีการรายงานสถานะการลงทุนแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเป็น

อย่างน้อย 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย ดงันี ้

(1) มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุใน

บริษัทย่อย โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตวัแทนของบริษัท

ดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ ร่วมลงทนุอื่น ก าหนดนโยบายให้

ตวัแทนท าหน้าทีอ่ย่างดทีี่สดุเพือ่ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ตวัแทนต้องดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ และการท ารายการต่างๆ 

เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(4) กรณีเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร้่อยละ 20 แต่ไม่

เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น 

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท า shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน

เก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ การติดตามผลการ

ด าเนินงาน เพือ่สามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงนิของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 
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หลกัปฏิบตั ิ3.7 การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าที่  

คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชดุย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยจดัให้มปีระเมินผลการปฏิบตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้

คณะกรรมการ ร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพือ่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะ

ใช้เปรียบเทยีบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์  

(2) ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล และ เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและ

ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบตั ิ3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏบิัตหิน้าที่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีการก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุ

ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยให้

กรรมการเข้ารับการอบรมหรือสมันาทีเ่ป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏบิตัิหน้าที่และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัท ดแูลให้มัน่ใจว่า บคุคลที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน า

และมีข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์      

พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุ รกิจของกิจการ โดยก าหนดให้เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ ก าหนดให้เลขานกุารบริษัทหรือเลขานกุารคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการ

ใหม ่ดงันี ้

1. ข้อมลูบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งจะแสดงวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทัง้วาระประจ าและ

วาระพเิศษประจ างวด 

3. คู่มือคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้ บริหารประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสีย่ง นโยบายการใช้บริการจากบคุคลภายนอก เป็นต้น รวมทัง้แนบ

พระราชบญัญตัิและประกาศที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวงัตามกฎหมาย 
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หลกัปฏิบตั ิ3.9 การปฎบิัตหิน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สามารถเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ

สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้  ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี เพื่อความเหมาะสมกบัขนาดและประเภทธุรกิจของ
บริษัทเนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจโฮลดิง้ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 
1.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ประชมุไมน้่อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี 
1.4 ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ อยู่ในดลุพินจิของประธานคณะกรรมการแตล่ะคณะ 

2. เอกสารประกอบการประชมุควรสง่ให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง

ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหาร

อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น

อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

5. จดัให้กรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการ

ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผล

การประชมุด้วย  

6. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน า

เก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุม

คณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบน 

website ของบริษัท 

7. เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ และใน

กรณีที่มหีลกัสตูรรับรอง (certified programme) เลขานกุารบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วด้วย 
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หลกัปฏิบตั ิ4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบตั ิ4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหาร

ระดบัสงูให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย ดงันี  ้

1. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ พิจา รณา

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

2. คณะกรรมการติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการดูแลให้มีผู้ บริหารระดับสูงที่ เหมาะสม โดยอย่างน้อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ร่วมกบักรรมการผู้ จัดการ

พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลที่กรรมการผู้จดัการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารระดบัสงู  

3. เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession 

plan) เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู  

4. คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อ

เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏบิตัิงาน 

หลกัปฏิบตั ิ4.2 ก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

ดงันี ้

1. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสงูและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ให้กรรมการผู้ จัดการเป็นผู้

น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ   

2. การจ่ายค่าตอบแทนค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสงูกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ 

และผลการด าเนนิงานของกิจการ  

3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหาร

ระดับสูงจนถึงกรรมการผู้ จัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวโดยใช้บรรทดัฐานทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ลว่งหน้ากบักรรมการผู้จดัการ 

4. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาและสื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการ

ผู้จดัการทราบ รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาให้กรรมการผู้จดัการทราบ  

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กร 
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หลกัปฏิบตั ิ4.3 โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

และการด าเนินงานของกิจการ 

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่อาจอยูใ่นรูปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมี

ผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการควบคมุกิจการ 

หลกัปฏิบตั ิ4.4 การบริหารและพฒันาบุคลากร 

คณะกรรมการติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 

และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

1. ดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร พนกังานในทกุระดบัมีความรู้ 

ความสามารถ แรงจงูใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม เพือ่รักษาบคุลากรท่ีมคีวามสามารถของ

องค์กรไว้  

2. ดแูลให้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพยีงพอส าหรับรองรับ

การเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการ

ลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง  

หลกัปฏิบตั ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตั ิ5.1 การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกจิ 

คณะกรรมการให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ป

กบัการสร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ทีเ่ก่ียวข้อง และมคีวามรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. ให้ความส าคญักับการสร้างวฒัธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและดแูลให้ฝ่ายจัดการน าไปเป็นสว่นหนึง่

ในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และการตดิตามผลการด าเนนิงาน 

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ

ครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคดิมมุมองการลงทนุ การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

รวมทัง้การร่วมมอืกบัคูค้่า 
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หลกัปฏิบตั ิ5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทกุฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ ดงันี ้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลกูจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบตัิ

ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่า

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม 

การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอืน่ๆ 

(2) ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และค านงึถึงสขุภาพ ความ

ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายสุนิค้าและบริการ การ

ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความ

เข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า  

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเงื่อนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้

ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้    

คู่ค้าเคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัติ่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลคูค้่า เพือ่พฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนัอย่างยัง่ยืน  

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม

ประโยชน์ต่อชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการตดิตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว  

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่ครอบคลมุการใช้วตัถดุิบ การใช้พลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือใน

ส านักงาน) การใช้น า้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เป็นต้น  

(6) การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั

อย่างไมเ่ป็นธรรม  
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(7) การต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และ ก าหนดให้

บริษัทมีและประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัตอ่สาธารณะ โดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการ

ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมทัง้เข้าร่วมเป็นภาคเีครือข่ายด้วย 

หลกัปฏิบตั ิ5.3 การจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัได้อย่างยัง่ยนื ดงันี ้

1. คณะกรรมการตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรทีต้่องใช้ รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมี

ผลกระทบต่อกนัและกนั  

2. คณะกรรมการตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีตา่งกนั

ด้วย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านงึถึงผลกระทบและความคุ้มค่าทีจ่ะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร 

โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยนื  

3. คณะกรรมการดแูลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน 

พฒันา ดแูล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบตั ิ5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร 

คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

หลกัของกิจการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพือ่รองรับในกรณีที่ไม่

สามารถจดัสรรทรัพยากรได้เพยีงพอตามทีก่ าหนดไว้   

2. คณะกรรมการดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึง การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศด้วย  

3. คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลกัปฏิบตั ิ6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 

หลกัปฏิบตั ิ6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่

จะท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

1. คณะกรรมการควรเข้าใจความเสีย่งที่ส าคญัของกิจการ และอนมุตัิความเสีย่งทีย่อมรับได้  

2. คณะกรรมการควรพจิารณาและอนมุตัินโยบายการบริหารความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั 

กลยทุธ์ และความเสีย่งทีย่อมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการควรให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า 

และดแูลให้มกีารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า  

3. คณะกรรมการควรดแูลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ

สง่ผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้  

4. คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ 

เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม  

5. คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรอง   

ข้อ 1 – 4  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประสทิธิผลของการบริหารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ  

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทัง้ของใน

ประเทศและในระดบัสากล 

8. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอย่างมีนัยส าคญั (เช่น มีสดัส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบควบคมุภายในและการ

บริหารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาตามข้อ 1 – 7 ด้วย 

หลกัปฏิบตั ิ6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบตัิและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2. คณะกรรมการควรก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยควรมีหน้าที่อย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิ จ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หนว่ยงานอืน่ใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง

นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อต้านการคอร์รัปชัน่ สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการ

ประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับเร่ืองแจ้งเบาะแสการท าทุจริตคอร์รัปชั่นและ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามที่ได้รับแจ้ง 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัท 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8) ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลกัปฏิบตั ิ6.3 การจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัท

กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและ

โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

1. คณะกรรมการควรก ากับดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและ วิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

อาท ิทีป่รึกษาทางกฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงนิ ปฏบิตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย   

2. คณะกรรมการควรดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มี

แนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลู 

ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้ มีสว่นได้เสีย

ไม่ควรมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ   

3. คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการท่ีมีสว่นได้

เสีย อย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้น

จากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบตั ิ6.4 การตอ่ต้านคอร์รัปชนั  

บริษัทถือเป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือบคุคลที่มี

สว่นร่วมหรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนัไมถ่ึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ มแีนวทางชดัเจนทีจ่ะสนบัสนนุหรือให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการบริษัทและกลุม่

บริษัทมีการอนุมตัินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั ก าหนดแนวทางปฏบตัิในการแจ้ง

เบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท และก าหนดแนวทางการตดิตามประเมินผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน พร้อมก าหนดให้บริษัทและกลุ่มฟินนัซ่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต้านการทจุริต 
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หลกัปฏิบตั ิ6.5 การรับเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทมีช่องทางร้องเรียน โดยผู้ลงทนุหรือผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถติดต่อ

ส่วนงานผู้ลงทนุสมัพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมลู แจ้งข้อมลู รวมทัง้แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มิใช่เร่ืองการ

ทจุริตคอร์รัปชนัแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดงันี ้

โทรศพัท์ : 02-697-3700  
Website : www.fnsplc.com 
E-mail : ir@fnsplc.com 

ผู้ลงทนุหรือผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถร้องเรียนตอ่กรรมการบริษัทโดยตรง ดงันี ้ 

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท  บริษัท เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
  อาคาร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 6 เลขที่ 345 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ผู้ลงทนุหรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทจุริตคอร์รัปชัน ที่พบ

เห็นเหตสุงสยัทีเ่ข้าขา่ยการกระท าทจุริตคอร์รัปชนั สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดงันี  ้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ  บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
  อาคาร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 6 เลขที่ 345 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์  

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Website : www.fnsplc.com 
E-mail : ir@fnsplc.com 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน โดยข้อมลูการติดต่อดงักลา่วจะถกูเก็บเป็น

ความลบั 

หลกัปฏิบตั ิ7 รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบตั ิ7.1 การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคญั 

คณะกรรมการรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ส าคญัต่าง ๆ ถกูต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัทิี่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและ

การเงนิ ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

mailto:ir@fnsplc.com
mailto:ir@fnsplc.com
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2. ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการควรค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงาน

ทางการเงนิ ควรพจิารณาปัจจยัอยา่งน้อยดงัต่อไปนีด้้วย   

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  

(2) ความเหน็ของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน

รวมทัง้ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)   

(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท  

3. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานอย่างเพียงพอ  รวมทัง้ควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้

เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ

บริษัทในแตล่ะ ไตรมาสได้ดยีิ่งขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดียว 

4. ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ควร

ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถกูต้องด้วย เช่น ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของกลุ่มตน  การเปิดเผยใน

สว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุม่ตน     

หลกัปฏิบตั ิ7.2 สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ช าระหนี ้ดงันี ้

1. คณะกรรมการดแูลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมี

สญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี ้ 

2. ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิคณะกรรมการมัน่ใจได้ว่า 

การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหนี ้
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หลกัปฏิบตั ิ7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ  

คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอขอสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ 

ช าระหนี ้ดงันี ้

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่างใกล้ชิด 

และดแูลให้กิจการประกอบธรุกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู   

2. ดแูลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสยี ซึง่รวมถึง

เจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

3. การพิจารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่าง

สมเหตสุมผล     

หลกัปฏิบตั ิ7.4 รายงานความยั่งยืน 

คณะกรรมการดแูลให้มีการจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม ดงันี ้

1. พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพ

สทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านงึถงึกรอบการรายงานทีไ่ด้รับการยอมรับ

ในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยก

ต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

2. ดแูลให้ข้อมลูที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคญั และสะท้อนการปฏิบตัทิี่จะน าไปสูก่ารสร้างคณุค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตั ิ7.5 นักลทนุสมัพนัธ์ 

บริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับ       

ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา ดงันี ้

1. จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน  

ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการสื่อสารให้

เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว  

2. จัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ

หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยม และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็น

อย่างดี 
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3. จัดให้มีหลกัปฏิบตัิในการให้ข้อมลู นโยบายการจัดการข้อมลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

หลกัปฏิบตั ิ7.6 ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

คณะกรรมการสง่เสริมให้มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 

สทิธิของผู้ถือหุ้น  

1. สิทธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องนัน้ มีหลายประการ 
ตวัอย่างเช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท 
สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สทิธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

2. บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว โดยมีนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิพืน้ฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทัง้จัดการในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลา 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท อย่างไร

ก็ดี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบ หรือ

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเงือ่นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บงัคบัทีต้่องได้รับการ

อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

2. ก าหนดให้ด าเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนน

เสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการในทุก

วาระอย่างเต็มที่ โดยประธานจะให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชีแ้จงข้อซกัถามที่ส าคญัอย่างละเอียดชดัเจน และรับจะ

น าข้อเสนอแนะ   ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพจิารณาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ส าหรับประเด็น

ซักถามของผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวกับงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน

ประจ าปี  เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไป

อย่างเปิดเผยและโปร่งใส  
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3. ก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลบัวาระการ

ประชมุ หรือแจกเอกสารที่มข้ีอมลูส าคญัเพิ่มเติมในท่ีประชมุอยา่งกะทนัหนั 

4. การจัดการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทกุราย ด้วยการจัดให้มี

เจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 

ชั่วโมง โดยจัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อความ

รวดเร็ว ถกูต้อง และไมยุ่่งยาก และจดัให้มกีารรับรองทีเ่หมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย 

ก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น และการสง่หนงัสอืเชิญประชมุ 

1. ก าหนดให้มีการเผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเอกสาร

ประกอบการประชุม ส าหรับเอกสารหนงัสอืเชิญประชุมนัน้ วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ ส าเนา

รายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา ข้อบงัคบัของบริษัท (เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น) ประวตัิ

กรรมการอิสระที่จะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น รวมทัง้ข้อมลูประกอบต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจของผู้ ถือ

หุ้น และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่

จดัการประชมุพร้อมแผนที ่โดยเปิดเผยลว่งหน้าก่อนการประชมุผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 

2. ระบบข่าว ตลท. เผยแพร่มติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท  

3. เว็บไซต์ของบริษัท เผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ 

4. จดัสง่ทางไปรษณีย์ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด าเนนิการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานประจ าปีของบริษัท โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นลว่งหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ ลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกนั 3 วัน 

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

6. นอกจากนี ้ก าหนดเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมลว่งหน้าก่อน

วันประชุม พร้อมกับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 

เดือน โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.fnsplc.com)  

การด าเนนิการประชมุผู้ถือหุ้น 

1. ก าหนดให้ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ผู้ด าเนินการประชุมจะชีแ้จงกติกาทัง้หมดรวมถึงวิธีนบัคะแนน

เสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวาระอย่างชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม

http://www.fnsplc.com/
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ประชมุทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค าถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม

เพียงพอ จากนัน้ให้ประธานที่ประชุมและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความส าคัญกับทุก

ค าถาม 

การด าเนนิการหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ก าหนดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก่อนเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป  

2. การจดบนัทกึรายงานการประชมุ โดยมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การชีแ้จงขัน้ตอนการ

ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชีแ้จงผลการลงคะแนนในแต่ละ

วาระ ว่ามีถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าไร และข้อมลูอื่นที่ส าคญัอย่าง

ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

((www.fnsplc.com) ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

การปฏิบตัติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ น

ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษัทจึงได้ด าเนนิการตา่งๆ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ผู้ ถือหุ้น

ทุกรายจะได้รับการดูแลให้ได้รับสิทธิพืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร 

และจดักระบวนการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามารถใช้

สทิธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทัง้นี ้ใน

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสยีในการออกเสยีงในการประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้จะไม่มีสทิธิออกเสยีง

ในวาระดงักลา่ว ยกเว้นวาระที่เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมด ซึง่บริษัทจะระบุรายช่ือกรรมการอิสระซึ่งเป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก าหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลง

มตแิทนผู้ถือหุ้นได้  

 

 

http://www.fnsplc.com/
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วาระการประชมุ และการเสนอวาระการประชมุเพิม่เติม 

1. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการประชุมตามข้อบังคบับริษัทและตามล าดบั

วาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการ

พิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ

วาระทีมี่ความส าคญัทีผู่้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ  

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นต้องการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการได้แจ้ง

รายละเอียดให้ทราบลว่งหน้าแล้วผ่านทางหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการได้ โดยให้ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท ที่ถือหุ้นซึ่งนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเตมิ  

การเสนอแนะหรือแสดงความคดิเห็นหรือข้อร้องเรียน 

1. ก าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่

ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง

กรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระด าเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการที่

เหมาะสมต่อไป 

การลงคะแนนเสยีง 

1. การลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระท่ี

ก าหนด โดยในวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการด้วยการ

ลงมติเป็นรายคน ทัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้

จดัเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

หลกัปฏบิตั ิ8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้น 

หลกัปฏิบตั ิ8.1 สนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

1. คณะกรรมการดแูลให้เร่ืองส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนมุตัิของผู้ถือหุ้น โดยเร่ืองส าคญัดงักลา่วควรถกูบรรจุ

เป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น    

2. คณะกรรมการสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น เช่น  

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม         

ผู้ ถือหุ้ น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี
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คณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบ 

(2) หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการควร

ดแูลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  

3. คณะกรรมการดแูลให้หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอตอ่การใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น  

4. คณะกรรมการดแูลให้มีการสง่หนงัสอืนดัประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บน website ของ

บริษัท อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่ง

ค าถามลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บน website ของบริษัทด้วย  

6. หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องควรจัดท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับฉบบั

ภาษาไทย 

หลกัปฏิบตั ิ8.2 การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน ดงันี ้

1. ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลา

การประชมุทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุทีส่ะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

2 . ดแูลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่

ควรก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทาง

ปฏบิตัิของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล 

เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนดัประชุมอย่าง

เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้  

5. เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ ถือหุ้นไม่

ควรสนบัสนนุการเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้น

ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

6. กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องได้ 
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7. ก่อนเร่ิมการประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของ  

ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. ในกรณีทีว่าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ระชมุควรจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สทิธิ

ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ  

9. คณะกรรมการควรสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระ 

เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสยีงในแตล่ะวาระให้ทีป่ระชมุทราบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

หลกัปฏิบตั ิ8.3 การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและ

ครบถ้วน 

1. คณะกรรมการควรดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป 

ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท 

2. คณะกรรมการควรดแูลให้การจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 

14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการควรดแูลให้มีรายงานการประชมุผู้ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ ไม่เข้าร่วมการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มตทิี่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสยีง) ของ

แต่ละวาระ 

(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

การน าหลักการก ากบัดแูลกจิการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้น าหลกัปฏิบตัิ  ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และน าเสนอคณะกรรมการ

รับทราบในหลกัการในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2561 เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

กบัธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการดงักลา่วยิ่งขึน้  

 

 


