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บทนํา 
 

  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีเปาหมายในการเปนองคกรธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จ
สามารถสรางมูลคาระยะยาวใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว บริษัทจึงมุงม่ันดําเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวทาง และใหความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
เพื่อเปนกรอบความประพฤติที่สะทอนถึงคุณคาองคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดมีการพัฒนา
ตนเอง สํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยความถึงพรอมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม  
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตสามารถนําแนวทางดังกลาว 
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละกิจการของกลุม โดยยึดม่ันในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ บริษัทเช่ือม่ันวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความสําเร็จสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะกอใหเกิดความเช่ือม่ันจากสังคมและสะทอนถึงภาพลักษณที่ดีของบริษัท
และกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 
 
 

 
พฤษภาคม 2558 
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 สารบัญ 
 

หนา 
หลักการดําเนนิธุรกิจ (Business Principles) ของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 3 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี :- 
- ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 3 
- สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 6 
- ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 7 
- คณะกรรมการบริษัท 7 
- คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 11 
- การประชุมคณะกรรมการ 13 
- คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 14 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 14 
- การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 14 
- จรรยาบรรณ 15 
- ระบบการควบคุมภายใน 15 
- ความสัมพันธของผูลงทุน 16 
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 17 
- การควบคุมและบริหารความเส่ียง 18 
- การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 18 
- แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป 18 
- การพิจารณาทางวินัย 19 
- การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 19 
- การพิจารณาทบทวน 19 
- พันธะสัญญา 19 
- การสอบถามหรือแจงขอรองเรียน 19 
- การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 20 
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หลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) 
บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

กลุมธนชาตมีหลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเติบโตอยางย่ังยืน
และม่ันคง ดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม รูจักหนาที่ 

ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ และรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ 
3. ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาตภายใตการเสริมสรางพลังจากการเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน  

นโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัท” มีความเช่ือม่ันวากระบวนการจัดการที่ ดี มีความโปรงใส  
มีมาตรฐานสากล  จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการและทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับมากขึ้น 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ และเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกบริษัท รวมถึงสรางความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายวาจะไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมโดยทั่วถึง บริษัทจึงไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการภายใตแนวทางของทางการ อันประกอบดวย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคาร 
แหงประเทศไทย โดยบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
1.1 ผูถือหุนมีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม โดยบริษัทแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑ 

ตางๆ ที่ใชในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแตละประเภทของหุน ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การไดรับรูขาวสารเก่ียวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัท  
- คณะกรรมการกําหนดใหเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน  หรือสงเสริมผู ถือหุนทุกกลุม 

รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ใหเขารวมประชุมผูถือหุน 
1.2 บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป เรียกวา “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจาก

วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเม่ือมีความ
จําเปนตามแตละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้วา “การประชุมวิสามัญ” 

1.3 บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอน
วันประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
มอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนนายทะเบียนของบริษัทเปน
ผูจัดสงขอมูลใหแกผูถือหุนตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (ไมนอยกวา 7 วัน) และจะเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 28 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุน  
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1.4 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทกําหนดสิทธิของผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
1.4.1 สิทธิของผูถือหุนในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการ  

โดยคณะกรรมการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลดังกลาวผานคณะกรรมการ
สรรหาลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

1.4.2 ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกคร้ัง โดยสามารถ
เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงไดทุกวาระการประชุม เวนแตวาระท่ีผูถือหุนรายใดมีสวนได
เสีย และมีขอกําหนดของกฎหมายหามมิใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

1.4.3 บริษัทจะจัดใหมีการเผยแพรสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับกิจการแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการ
ตัดสินใจในการประชุมแตละคร้ัง เชน หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาใน 
แตละวาระ โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอไวดวย รายงานการประชุมรายงาน
ประจําป (Annual Report) ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1.4.4 สิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ  
1.4.5 สิทธิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
1.4.6 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนแทนได โดยทําหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการ 
บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน 

1.4.7 ผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหุนของตนเอง ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนได
ที่บริษัท หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

1.5 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกคนมีหนาที่เขารวมในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง 
โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเร่ืองที่เก่ียวของได และจัดใหมีการ
อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมทุกคราว โดยมุงเนนใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมได 
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันดังนี้ 
1.5.1 สถานที่ประชุมผูถือหุน 

ในการจั ดประ ชุม ผู ถื อหุ นแต ละคราว  บริษัทจะ จัดให มีการ ใช สถานที่ ป ระชุม ใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยสถานที่จะตองมีขนาด
เพียงพอที่จะรองรับผูถือหุน มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก 
บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณส่ือสารในที่ประชุมที่ทันสมัย เชน เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน 
และอุปกรณเคร่ืองเขยีน เปนตน 
บริษัทกําหนดใหนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 
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1.5.2 วัน เวลา เหมาะสม 
นอกจากปจจัยในเร่ืองระยะเวลาตามขอกําหนดของกฎหมายแลว การกําหนดวันและเวลา
ประชุม บริษัทจะพิจารณาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมดวย เชน ไมจัดใหมีการประชุมในชวงวันหยุด
เทศกาล วันหยุดตอเนื่อง เปนตน ทั้งนี้ ประธานในท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและ
สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวของ
กับบริษัท  

1.5.3 การลงคะแนนเสียง 
1) บริษัทจะจัดใหมีการลงมติวาระเพ่ือพิจารณาเปนรายวาระ และลงมติเปนแตละรายการ 

ในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เชน วาระการเลือกต้ังกรรมการ  
2) บริษัทไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงมติที่ประชุมทุกคร้ัง 
3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได บริษัทจะแยกวิธีการนับคะแนน

เสียงไวดังนี้ 
 คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่สงมายังบริษัทกอนการประชุม 
 คะแนนเสียงที่รวบรวมไดจากผูที่เขารวมประชุม 

4) ประธานท่ีประชุมจะเปนผูรายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะท่ีสงมา
กอนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบ 

5) บริษัทจะกําหนดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูสังเกตการณการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงาน
การประชุม 

1.5.4 วาระการประชุม 
1) บริษัทกําหนดใหมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่

ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเวนการกระทํา
ใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 

2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา 
กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและ 
ความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพิ่มวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม 

1.5.5 การสงคําถามลวงหนา 
บริษัทกําหนดใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับ
การสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา
ดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

1.6 การจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน 
1.6.1 บริษัทจัดใหมีการทํารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกคร้ัง โดยบันทึกจํานวน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม ทั้งจํานวนราย
และจํานวนหุน รวมทั้งสัดสวนของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด  



 

 

6 

1.6.2 รายงานการประชุมจะจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเขารวมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม บันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสให  
ผูถือหุนต้ังประเด็น หรือซักถาม นอกจากน้ี ยังมีการบันทึกคําถามคําตอบ รายละเอียดของ
ขอพิจารณา ขอหารือ การแสดงความคิดเห็นตางๆ ของผูถือหุน และผลการลงคะแนนในแตละ
วาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถอานรายละเอียดของ
รายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดจากเว็บไซต (www.thanachart.co.th) ของบริษัท 

1.6.3 บริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแตละวาระในการประชุม
ผูถือหุนในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตบริษัท 

1.7 บริษัทจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุม และแบงขอมูลไวเปนหมวดหมู เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ขอดูเอกสารและตรวจสอบได 

1.8 ผูถือหุนมีสิทธิไดรับสวนแบงกําไรในรูปของเงินปนผลโดยเทาเทียมกัน 
1.9 นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ผูถือหุนจะไดรับสิทธิตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทมีดังนี้ 
2.1 ผูถือหุน 
2.2 เจาหนี้ 
2.3 คณะกรรมการบริษัท 
2.4 ผูบริหารบริษัท 
2.5 พนักงานบริษัท 
2.6 ลูกคา และคูคา 
2.7 ผูสอบบัญชี 
2.8 คูแขงขัน 
2.9 สังคมและส่ิงแวดลอม 
2.10 ภาครัฐ 
บริษัทมีการจัดการใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้ 
1) การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด อีกทั้งจะตองทําให

เกิดผลดีตอสังคมและภาครัฐ ทั้งดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดลอม 
2) กําหนดผลตอบแทนใหแกผูถือหุน กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานดวยความเหมาะสมและ

ยุติธรรม 
3) ใหบริการแกลูกคาดวยคุณภาพ ซื่อสัตย ยุติธรรม และเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่เหมาะสม 
4) ดําเนินธุรกิจกับคูคาดวยความซ่ือตรง ไมเอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว 
5) ดําเนินธุรกิจและแขงขันกับคูแขงดวยความโปรงใสภายใตกฎกติกา โดยไมแขงขนัจนทําใหเกิดผล

กระทบดานลบตอธุรกิจโดยรวม 
6) เปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมของบริษัทตามมาตรฐานและขอบังคับของทางการ เพื่อใหเกิดความ

โปรงใส 
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7) รับผิดชอบตอลูกคาและคูคาในการใหบริการ เชน ใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ 
รักษาความลับของลูกคาและคูคา รวมทั้งมีหนวยงานรับเร่ืองรองเรียน 

8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีความรูในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ 

3. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ โดยบริษัทใหสิทธิและความเทาเทียมกันแกกรรมการ 
ทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองตางๆ โดยบริษัทไดแยกหนาที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมมีหนาที่จัดการงานประจําของบริษัท แตจะมีหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดและเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวาระที่
จําเปน อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ 
3.1 กําหนดหรือใหความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท 
3.2 กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย 

และแผนธุรกิจ 
3.3 ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีและดูแลใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแตงต้ังดังตอไปนี้ 
องคประกอบของคณะกรรมการ 
จํานวนกรรมการ 
4.1 บริษัทกําหนดใหมีจํานวนกรรมการบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและหลักการ 

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยฯ สําหรับบริษัทอื่นในกลุมธนชาตนั้น ใหพิจารณาจํานวน
กรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับประเภท ขนาด และความซับซอนของธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
ใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังกําหนดใหมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร
ในอัตราไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอยางนอยจํานวน  
1 ใน 3 ซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายจัดการและไมมีผลประโยชนใดๆ หรือความสัมพันธใดๆ กับธุรกิจ
ของบริษัท และเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนแตละกลุม นอกจากนี้
บริษัทยังสนับสนุนใหกรรมการเขารับการอบรมหรือรวมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรูในการปฎิบัติ
หนาที่และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

คุณสมบัติของกรรมการ 
4.2 มีความรู ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายซ่ึงเปนประโยชน ชวยสนับสนุนการทําธุรกิจของ

บริษัท และมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท มีกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร
อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท โดยไมคํานึงถึง ขอจํากัดเร่ืองเพศ ทั้งนี้ 
องคประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการของแตละคนไดมีการ
เปดเผยไวในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัท 
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4.3 ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
4.4 ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และหรือเปนการแขงขันกับกิจการ 

ของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีการเลือกต้ัง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาท่ีทําหนาที่เสนอบุคคลเปนกรรมการเพ่ือใหผูถือหุน
พิจารณาจะตองตรวจสอบวาบุคคลนั้นๆ ไมไดเปนกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 

4.5 กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของสามารถทําธุรกรรมซ่ึงเปนปกติทางการคาทั่วไปของ
บริษัทและบริษัทยอย โดยตองเปนธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชน
จะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพล ทั้งนี้ ยกเวนธุรกรรมตองหามที่กฎหมายประกาศหรือคําส่ังของทางการกําหนด 

4.6 จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแตละกรณี ดังนี้ 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 
- เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงานใหแกกิจการ และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให

เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
- มีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  
กรรมการอิสระ (สําหรับบริษัทมหาชนจํากัดหรือกรณีที่ทางการกําหนดใหมี) 
- ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวของบริษัท 
- มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานทางการที่เก่ียวของ

กําหนด 
- ไมมีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑของการเปนกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนกําหนด  
- มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  
- กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน มีประสบการณในธุรกิจบริษัท 
4.7 ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการใหญ พรอมทั้งเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปและบนเว็บไซตของบริษัท  
4.8 กรรมการแตละคนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 แหง ทั้งนี้ การเปน

กรรมการในกิจการอื่นๆ ตองไมขัดกับขอกําหนดหรือกฎเกณฑของหนวยงานกํากับอื่นที่เก่ียวของ 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
4.9 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และเปนธรรมตอองคกร ผูถือหุน ผูบริหาร 

พนักงาน และลูกจางของบริษัท 
4.10 กําหนดนโยบายที่สําคัญ แผนกลยุทธ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ และพิจารณาทบทวน

ตามความเหมาะสม โดยการดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องในระยะยาว 
4.11 กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบั ติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ  

ผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการ และ
จํานวนบริษัทที่สามารถดํารงตําแหนงได เชน ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน เปนตน 
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4.12 กํากับดูแลบริษัทยอยเพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย เพื่อควบคุมการบริหารงานใหเปนไป
ตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑของ
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 

4.13 กํากับ ดูแล และติดตามใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ 
มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท 

4.14 ดูแลใหมีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแล
การบริหารงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณธุรกิจ 

4.15 จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยมีบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  
เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาวและเปดเผยไวในรายงานประจําป 

4.16 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงไวในรายงานประจําป และใหความสําคัญกับการทบทวนระบบ      
ที่สําคัญตอการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละคร้ัง 

4.17 ดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ 
การเปดเผยขอมูล อยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา 

4.18  จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในรายงานทางการเงินประจําป และแสดงไว
คูกับรายงานของผูสอบบัญชี ครอบคลุมเร่ืองสําคัญตามขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน เพื่อใหเกิดความม่ันใจวารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอง ครบถวน  
และเช่ือถือได ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

4.19  แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
4.20  กําหนดขอบเขต หนาที่ และอํานาจในการบริหารงานของกรรมการผูจัดการใหญ 
4.21  ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากําหนดคาตอบแทน และเง่ือนไขการจางกรรมการผูจัดการใหญ

ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ 
4.22 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะ 
4.23 พัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 
บทบาทของประธานกรรมการ 
4.24 ไมรวมในการบริหารงานปกติประจําวันของบริษัท 

4.25 ใชภาวะผูนําในการดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทั้งคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนอิสระจากฝายจัดการ 

4.26 พิจารณาใหความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการผูจัดการใหญเสนอ และไดผานความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการบริหารแลว เพื่อใหวาระสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
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รวมท้ังเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระ 
การประชุม 

4.27 ประธานกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

4.28 ดูแลและสงเสริมใหกรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ 

บทบาทของประธานกรรมการบริหาร 
4.29 ใชภาวะผูนําในการดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนอิสระจากฝายจัดการ 
4.30 พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่กรรมการผูจัดการใหญเสนอ เพื่อใหวาระการประชุม

สอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
4.31 กํากับดูแลกรรมการบริหารใหฝายจัดการนํานโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการ

ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
4.32 ดูแลและสงเสริมใหกรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท 
บทบาทของกรรมการผูจัดการใหญ  
4.33 มีบทบาท ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท

ใหเปนไปตามขอบเขตหนาที่ และอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร 

4.34 กํากับดูแลใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายท่ีได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

บทบาทและภาระหนาที่ของเลขานุการบริษัท (Company Secretary) 
บริษัทแตงต้ังเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
4.35 รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ 
4.36 ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัท รวมถึง

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
อยางถูกตองและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 

4.37 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม แนะนํา
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม 

4.38 จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และ 
ขอพึงปฏิบัติตางๆ 

4.39 บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4.40 จัดทําและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร  
รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
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4.41 ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานท่ีกํากับบริษัท 
ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย 
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

4.42 จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม สัมมนาตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนากรรมการใหมีทักษะและ
ประสบการณที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการทําหนาที่กรรมการของบริษัท 

4.43 ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท 
4.44 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด 
4.45 อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท 
4.46 เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของ

บริษัท 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
4.47 กรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดจะตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 หรือ จํานวนท่ี

ใกลเคียงกับจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเม่ือมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
ของบริษัท หรือในกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น  

4.48 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก 
วิธีการเลือกตั้ง/แตงตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได 2 กรณี คือ  
1) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
2) แตงต้ังกรรมการระหวางวาระเน่ืองจากตําแหนงวางลง 

- ในกรณีตาม 1) จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท
สามารถพิจารณาอนุมั ติไดตามที่คณะกรรมการสรรหา  คัดเ ลือกและเสนอช่ือมาเพื่อ 
เขาดํารงตําแหนงแทน 

- กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานทางการที่เก่ียวของ
กําหนด 

5. คณะกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการอื่นๆ ขึ้นเพื่อชวยศึกษา กล่ันกรอง และควบคุมดูแลงานดานตางๆ ดังนี้ 
5.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือ
กรรมการจากผูถือหุนรายใหญ หรือกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะตอง
รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร
และในจํานวนน้ีใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหาร 
มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
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5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญของคณะกรรมการ
บริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานท่ีถูกตองและมีความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไป
ตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เพื่อใหมีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการรายงานท่ี
นาเช่ือถือ และเปนประโยชนแกทุกฝายที่เก่ียวของ รวมทั้งผูถือหุน 
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามที่หนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลบริษัท
กําหนด จํานวนอยางนอย 3 คน ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท 

5.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 คน โดยประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  
มีอํานาจหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยกําหนดบทบาทหนาที่ไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่เปน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท ในกรณี
ที่คณะกรรมการไดแตงต้ังบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ใหเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษาน้ัน รวมทั้งความเปนอิสระ หรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
ไวในรายงานประจําป 

5.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)  
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี  
(Good Corporate Governance) ตามหลักขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในรายงานประจําป จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งคณะทําหนาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกําหนด
วาระการประชุมเร่ือง การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนวาระหน่ึงไวในหนังสือเชิญประชุม 

5.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร มีหนาที่กําหนดนโยบาย 
ดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหพิจารณาอนุมัติ และกํากับดูแลใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย
และรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และทําการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยใหเปดเผยไวในรายงานประจําป และในทุกๆ 
ระยะเวลาท่ีพบวาระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและรายงานผิดปกติทั้งหลาย 
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วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการและผูบริหารที่ดูแลรับผิดชอบงานที่เก่ียวของกับ
ความเส่ียงทุกประเภทของบริษัท เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. การประชุมคณะกรรมการ  
6.1 บริษัทกําหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ไวลวงหนาในแตละป  

และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและ 
เขารวมประชุมได ดังนี้ 
6.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชุมประมาณเดือนละ 1 คร้ัง 
6.1.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง 
6.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 คร้ัง 
6.1.4 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประชุมไมนอยกวาปละ 2 คร้ัง 
6.1.5 การประชุมคณะกรรมการคณะอ่ืนๆ อยูในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแตละคณะ 

6.2 องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ใหเปนไปตามประกาศ หรือกฎบัตรของแตละคณะ 
ในสวนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กําหนดใหองคประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการ
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

6.3    กรรมการมีหนาที่เขารวมประชุมกรรมการทุกคร้ัง ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจริงๆ ใหแจงประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 
ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป  

6.4 จัดใหมีการหารือรวมกันระหวางกรรมการอิสระอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
6.5 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไมมีฝายจัดการเขารวมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
6.6 คณะกรรมการควรสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการใหญเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม เพื่อให

ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมที่จําเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพ่ือเปดโอกาสให
กรรมการไดทําความรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน  

6.7 ฝายจัดการควรจัดสงสารสนเทศแจงขอมูลที่สําคัญใหแกกรรมการเปนการลวงหนา อยางนอย 5 วัน
ทําการกอนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการตองการเอกสารเพ่ิมเติมใหติดตอขอจากประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญหรือเลขานุการบริษัทได ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการจัดใหมี
ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท  

6.8 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอเพื่อใหกรรมการพิจารณาและอภิปรายประเด็นตางๆ 
อยางเหมาะสม สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและเปนอิสระ นอกจากน้ี
กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการพิจารณาวาระตางๆ ที่นําเขาสูที่ประชุม ซึ่งรวมทั้งประเด็นเร่ือง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

6.9 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในแตละวาระ รายงานการมีสวนไดเสียและ 
ไมอยูรวมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อใหกรรมการอ่ืนมีการอภิปรายและลงมติอยางเปนอิสระ  
โดยเปดเผยบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
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7. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
7.1 คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ มีลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับ

ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอย กําหนดใหไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมดวย 

7.2 คณะกรรมการคณะอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนในรูปคาเบี้ยกรรมการและ/หรือเบี้ยประชุมตามที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และตามจํานวนคร้ังที่เขารวมประชุมกรรมการ 

7.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญเปนประจํา 
ทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ โดยใชบรรทัดฐาน
ที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการผูจัดการใหญตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงาน
ทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร 
ฯลฯ คณะกรรมการจะพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน โดยประธานกรรมการหรือ
กรรมการอาวุโสจะเปนผูส่ือสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการใหญทราบ 

7.4 ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาวสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของบริษัท 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละหน่ึง

คร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 
8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม หรือเปนรายบุคคล บริษัทเปดเผย

หลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินไวในรายงานประจําป 

9. การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 
บริษัทกําหนดหลักการเพื่อไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูที่เก่ียวของ มุงแสวงหาผลประโยชนของ
ตนเองหรือกลุมบุคคล ดังนี้ 
9.1 กําหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ และผูที่เก่ียวของ ไมดําเนินการใดๆ อันเนื่องจาก

ผลตอบแทนไมควรไดรับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัท 
9.2 กําหนดแนวทางใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ ไมใหเขามีสวนรวมในการตัดสินใจที่เก่ียวกับธุรกรรม 

ที่ตนเองมีผลประโยชนเก่ียวของ 
9.3 กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทาง

ดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 
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9.4 กําหนดแนวทางใหมีการทํารายการเก่ียวโยงบนพื้นฐานของขอมูล หลักเกณฑที่แทจริง สมเหตุสมผล
รวมทั้งราคาท่ีเหมาะสมเหมือนกับการทํารายการลูกคาทั่วไป 

9.5 กําหนดแนวทางไมใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการ รับผลประโยชนอื่นใดจากผูเก่ียวของในเรื่องที่ 
ตองพิจารณาหรือตัดสินใจ 

9.6 กําหนดใหคณะกรรมการไดรับทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยง 
ทางผลประโยชน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลบริษัท 

9.7 กําหนดใหมีการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชนในรายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

9.8 กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย  
จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

10. จรรยาบรรณ 
บริษัทไดจัดทําหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง ขอพึงปฏิบัติของบริษัท 
10.2 จรรยาบรรณของกรรมการ หมายถึง ขอพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท 
10.3 จรรยาบรรณของผูบริหาร หมายถึง ขอพึงปฏิบัติของผูบริหารบริษัท 
10.4 จรรยาบรรณของพนักงาน หมายถึง ขอพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัท 
10.5 จรรยาบรรณของเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ หมายถึง ขอพึงปฏิบัติของเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ 

11. ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทไดวางระบบการควบคุมภายในดานตางๆ โดยแบงเปนดานองคกรและสภาพแวดลอม ดานการ
บริหารความเส่ียงดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ดานระบบสารสนเทศการส่ือสารขอมูล 
และดานระบบการติดตาม เพื่อใหมีการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอในการปองกันความเส่ียงและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ดังนี้ 
11.1 องคกรและสภาพแวดลอม 

11.1.1 มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน 
11.1.2 มีการจัดโครงสรางองคกร และการแบงแยกอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อการ 

คานอํานาจซ่ึงกันและกัน 
11.1.3 มีการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และเจาหนาที่นักลงทุน

สัมพันธไวในแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
11.1.4 มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานไวใน Job Description และระเบียบอํานาจอนุมัติ

ตางๆ 
11.1.5 มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกระบบงาน 
11.1.6  มีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ 
11.1.7 มีระบบการจูงใจพนักงาน เชน ระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
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11.1.8 สํานักตรวจสอบและฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ ทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับการ
ปฏิบัติงานของบริษัท โดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเปนอิสระจากการบริหารจัดการของบริษัท 

11.2 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายจัดการ 
11.2.1 มีการกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
11.2.2 มีการวางระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและถวงดุล (Check & Balance) เชน  

การกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติการสอบยันรายการ การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ 
การรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และระบบการรายงาน เปนตน 

11.2.3 ปฏิบัติงานตามระเบียบและกระบวนการทํางานภายใตขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย 
หากพบวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบดังกลาว ตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบและไมใหความรวมมือหรือใหการสนับสนุนการปฏิบัติที่ฝาฝนระเบียบ 

11.3 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
การเปดเผยสารสนเทศและการส่ือสารขอมูลของบริษัทเปนไปอยางครบถวน เพียงพอ ตรงตามความ
เปนจริง เช่ือถือไดและทันเวลา มีการพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดรับทราบสารสนเทศอยางรวดเร็วและ 
เทาเทียมกัน 

11.4 ระบบการติดตามและกํากับดูแล 
11.4.1 การติดตามและกํากับดูแลงานภายในของหนวยงาน มีหัวหนางานในฝายงานนั้นๆ  

เปนผูกําดูแล 
11.4.2 การติดตามและกํากับดูแลงานโดยหนวยงานอิสระ มีสํานักตรวจสอบ และฝายกํากับ

กฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Unit) เปนผูกํากับดูแล หากพบขอบกพรองจะมี 
การรายงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการแกไข 

11.4.3 มีระบบขอมูลในการรายงานที่เพียงพอ 

12. ความสัมพันธของผูลงทุน 
บริษัทกําหนดใหจัดต้ัง “หนวยงานผูลงทุนสัมพันธ” เพื่อเปนศูนยกลางรับผิดชอบในการส่ือสารกับผูลงทุน
สถาบันผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐ โดยประสานงานกับผูบริหารระดับสูงและหนวยงานภายในบริษัท
ดังตอไปนี้  
12.1 ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการใหญหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

เพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูลเก่ียวกับภารกิจ วิสัยทัศน นโยบายของบริษัทโดยรวม 
12.2 สายการเงิน 

เพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูลเก่ียวกับขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไปแกผูลงทุนสถาบัน หรือ
นักวิเคราะห 

12.3 สํานักเลขานุการองคกร 
เพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูลเก่ียวกับขอมูลทางการเงินเบื้องตน และขอมูลทั่วไปแกผูถือหุนและ
ภาครัฐ 
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13. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
บริษัทไดเปดเผยขาวสารขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของกิจการ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึง
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลกิจการของบริษัท ขอมูลที่จะเปดเผยจะตองผานการกล่ันกรอง
จากผูรับผิดชอบใหมีความครบถวน ถูกตอง และเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน การเปดเผยจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจของบริษัท โดยจะไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัท ลูกคา คูคา 
ใหแกบุคคลที่ไมเก่ียวของ เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมแสดงขอมูล 
ที่เกินจริงจนทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ โดยแยกการเปดเผยขอมูลออกเปน ดังนี้ 
13.1 ประเภทของขอมูลขาวสารที่มีการเปดเผย 

13.1.1 การเปดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบ 
ทุกบัญชี การเปดเผยรายการยอแสดงทรัพยสินและหนี้สินทุกวันที่ 21 ของเดือน (ยังไมได
สอบทาน) ตลอดจนการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกๆ ไตรมาส  
ทั้งนี้ เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดีย่ิงขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลข 
ในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

13.1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

13.1.3 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร 
ความเส่ียง ที่คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว ผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน 

13.1.4 นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึงภาระ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้ 
จํานวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผย รวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการ
เปนกรรมการของบริษัทยอยดวย  

13.1.5 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุม
และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และใหความเห็นจากการ
ทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของ
คณะกรรมการในรายงานประจําป 

13.1.6 คาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ 
13.1.7 ขอมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผย

สารสนเทศตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดแนวทางไว รวมถึงตามที่
กฎหมายกําหนด เชน การเปดเผยรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของกิจการ 
รายการที่เก่ียวโยงกัน การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนตน 

13.1.8 เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของหัวหนางานตรวจสอบ (Head of Audit) และ 
กํากับการปฏิบัติ (Head of Compliance) ไวในรายงานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัท 
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13.2 ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ ประกอบดวยชองทางตางๆ ดังนี้ 
13.2.1 การเปดเผยขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (SET Portal: SEP) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 
- คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) 
- แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
- งบการเงินของบริษัท และรายงานประจําป (Annual Report) 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตางๆ 

13.2.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
13.2.3 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
13.2.4 เว็บไซตของบริษัท www.thanachart.co.th 
13.2.5 ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และส่ืออื่นๆ 
13.2.6 การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 
13.2.7 การพบปะใหขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit/One-on-One Meeting) 
13.2.8 การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Road Show) 
13.2.9 การจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย 

14. การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียงดานตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
จึงไดจัดต้ังหนวยงานบริหารความเส่ียงเพื่อบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
14.1 วางแผนในการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงทุกดานของบริษัท 
14.2 กํากับและดูแลการพัฒนา การวิเคราะหและการจัดทํารายงานรายละเอียดความเส่ียงตางๆ 
14.3 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
14.4 ศึกษารูปแบบการวิเคราะหการบริหารความเส่ียงใหมๆ 
นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายทางดานการบริหารความเส่ียงและการจัดทําคูมือการพิจารณาความเส่ียง 
“Risk Policy and Guideline” ขึ้น เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัท พรอมกันนี้จะจัด
อบรมพนักงานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงดานตางๆ ที่เก่ียวกับกิจการใหมากขึ้น 

15. การตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
บริษัทถือเปนหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มีสวนรวม
หรือรูเห็นกับการแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับ ไมวาทางตรงหรือทางออม จากการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะรวมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

16. แผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป 
คณะกรรมการบริษัทตองดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบ
ในตําแหนงงานบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม และในการสรรหาผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตาม
กระบวนการสรรหาท่ีมีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกกลุมบริษัท และจัดใหมีโครงการ
สําหรับพัฒนาผูบริหารควบคูไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
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17. การพิจารณาทางวินัย 
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทางวินัย สําหรับพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการบริษัท  
ไวดังตอไปนี้ 
17.1 พนักงานระดับตํ่ากวาผูอํานวยการฝาย ใหคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเปนผูพิจารณา 

และกรรมการผูจัดการใหญเปนผูอนุมัติ 
17.2 ผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีไมไดเปนกรรมการ ใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเปนคร้ังคราวในการพิจารณา และคณะกรรมการบริหาร
เปนผูอนุมัติ 

17.3 กรรมการบริหาร ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเปน 
คร้ังคราวในการพิจารณา และตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัท 

17.4 กรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทกระทําความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
กรรมการดังกลาวจะตองรับผิดชอบในความผิด และ/หรือชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในฐานะ 
สวนตัว 

18. การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
กรรมการและผูบริหารทุกระดับของบริษัทจะตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
ที่กําหนด ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ และฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการ
เผยแพรความรู สรางความเขาใจ และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
อยางจริงจัง ตอเนื่อง และสรางใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงาน และจะตองรายงาน
ผลการดําเนินงานดานการสงเสริมความรู และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ตอคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท 

19. การพิจารณาทบทวน  
เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหมีการทบทวนปรับปรุงอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

20. พันธะสัญญา  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทจะตองทําความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทกําหนดดังกลาวขางตนอยางเครงครัด พรอมทั้ง 
ลงลายมือชื่อใหการรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ 

21. การสอบถาม หรือแจงขอรองเรียน  
หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติของตนเอง วาจะถูกตองตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือไม ขอใหมีการพิจารณากอนการปฏิบัติ หรือ
ตัดสินใจเร่ืองนั้นๆ ดังตอไปนี้ 
1. เปนการกระทําที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม 
2. สังคมยอมรับการกระทํานั้น หรือสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 
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3. เปนการกระทําที่นําความเส่ือมเสียมาใหผูกระทํา หรือผูอื่น หรือตอชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือ
ในอนาคตหรือไม 

หากไมแนใจในการพิจารณาดวยตนเอง ใหแจงขอมูลหรือขอเท็จจริงของเร่ืองนั้นๆ ตอผูบังคับบัญชา
พิจารณาหรือสอบถามจากฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาวินิจฉัยและ
ดําเนินการใหถูกตองตอไป 

นอกจากน้ี หากพบเห็นหรือทราบวามีการปฏิบัติที่ไมชอบดวยจรรยาบรรณธุรกิจ หรือขัดตอนโยบาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูพบเห็นมีหนาที่จะตองแจงและรายงานขอเท็จจริงใหสํานักตรวจสอบทราบทันที  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
การรับขอรองเรียนที่เก่ียวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจากกลุมผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะรองเรียนตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา สําหรับขอรองเรียน 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท กลุมผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนผานทางศูนยบริการ
รองเรียน (Complaint Center) ที่บริษัทไดจัดเตรียมไว และเปดเผยกระบวนการและชองทางในเว็บไซต 
หรือรายงานประจําปของบริษัท 

22. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไมละเมิดหรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมละเมิดรวมถึง
ไมสนับสนุนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการละเมิดทางตรง
หรือทางออม   

 


