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คาํคาํนิยามนิยาม 

กลุ่มบรษิทั  หรอื หมายถงึ  บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

กลุ่มบรษิทับทีเีอส   

กรรมการ หมายถงึ กรรมการ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิทั หมายถงึ คณะกรรมการ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิัทที่บรษิัทฯ มอีํานาจควบคุมกจิการ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

ดงัน้ี (ก) การถอืหุ้นเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิของจํานวนหุ้นทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (ข) การมี

อํานาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท

นัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือ  

(ค) การมอีํานาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่ง

หน่ึงของกรรมการทัง้หมดในบริษัทนั ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทัง้น้ี ใหร้วมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้อาํนาจควบคุมกจิการของ

บรษิทัตาม (ก) – (ค) ต่อไปเป็นทอด ๆ ดว้ย 

ผูบ้รหิารระดบัสงู หมายถงึ บุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ หมายถงึ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกัตรวจสอบภายใน หมายถงึ สาํนกัตรวจสอบภายใน บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกัเลขานุการบรษิทั หมายถงึ สาํนกัเลขานุการบรษิทั บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
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บทนําบทนํา  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการและเชื่อมัน่ว่า

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่จีะช่วยสง่เสรมิใหก้ารดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื  

ในปี 2554 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรม

ทางธุรกจิ (Code of Business Conduct) ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัตินของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานในทุกระดบัชัน้ นอกจากน้ี เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการขององค์กรให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกบัสภาวการณ์และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท คณะกรรมการบรษิัท

กําหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรม

ทางธุรกจิ (Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการเป็นประจาํทุกปี 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Business 

Conduct) ฉบับน้ี ใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ทัง้น้ี สําหรับบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหพ้จิารณานโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรม

ทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่บรษิัทตนได้จดัทําขึ้นแยกต่างหากเป็นการเพิ่มเติม นอกจากน้ี บรษิัทฯ 

ส่งเสรมิใหบ้รษิทัร่วม กจิการร่วมคา้ (Joint Venture) และคู่คา้ ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ยดึมัน่

อยู่บนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมจีรยิธรรมทางธุรกจิเทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากลหรอืบรรทดัฐานของบรษิทัฯ 

ในการน้ี เพื่อเป็นการส่งเสรมิหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิัทฯ ได้ประกาศและสื่อสารให้แก่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบรษิทัไดร้บัทราบ และยดึถือเป็นหลกัปฏบิตัใินการดําเนินงาน รวมถงึเผยแพร่

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business 

Conduct) ฉบบัเตม็ ในระบบ Intranet และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
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ส่วนที ่ส่วนที ่11  ::  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม   

กลยทุธ์กลยทุธ์  และเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะยาว    

วิสยัทศัน์ : การให้บรกิารแก่ชุมชนด้วยโซลูชัน่ส์ที่ยัง่ยืนและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เพื่อ

สง่เสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

พนัธกิจ :  เรามุ่งมัน่ในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มที่

หลากหลาย รวมทัง้สร้างสรรค์การให้บรกิารที่มคีุณภาพต่อชุมชนของเรา

ด้วยแนวทางที่ยัง่ยนื 

ค่านิยม : การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า: ความสําเร็จของเราขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของเราในการพฒันาความสมัพนัธก์บัลูกค้าให้ยนืยาว ซึ่งจะสําเรจ็

ได้ด้วยการรบัฟัง เข้าใจ และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบ

สนิคา้หรอืบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการเหล่านัน้ได ้เราเป็นองคก์รทีม่คีวาม

เป็นมอือาชพี รบัผดิชอบ โปร่งใส และมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้ตลอดเวลา 

การสรา้งมูลค่าของผูถื้อหุ้น: เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเพิม่มูลค่าของผูถ้อืหุน้ผ่าน

การเติบโตของรายได้ และการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน เรามี

จุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดกีว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยง

คลา้ยกนัแก่ผูถ้อืหุน้ของเรา 

การสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ยืน: ลูกคา้และผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์ที่

เพิม่พนูขึน้อย่างยัง่ยนื เราดาํเนินธุรกจิในแนวทางปฏบิตัทิีช่่วยลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้หรอืบรกิารของคู่แขง่ 

การพฒันาชุมชน: เราเป็นส่วนสําคญัของชุมชนที่ดําเนินธุรกจิด้วยแนวคิด 

“ซติี้  โซลูชัน่ส์” ที่ทําให้ลูกค้ามีจติสํานึกที่ดต่ีอชุมชน เราสนับสนุนรายได้และ

ทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อทํางานร่วมกบัชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องการศกึษาและ

สวัสดิการของเด็ก รวมทัง้ส่งเสริมในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ

พนกังานและครอบครวั 

กลยุทธแ์ละเป้าหมาย 

ระยะยาว 

: กลุ่มบรษิัทบีทีเอสพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์เชิงนวตักรรม ‘กลยุทธ์ 3M’ 

โดยใชป้ระโยชน์จากเครอืข่าย MOVE และ MIX ซึง่เป็นเครอืขา่ยหลกัของกลุ่ม

บรษิทั 
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  ภายใต้แนวคิดการแบ่งปัน (sharing economy) เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน่ส ์

MATCH ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการแบ่งปันการเข้าถึงผู้โดยสารใน

เครอืขา่ย MOVE และการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายอย่างตรงจุดดว้ยเครอืขา่ย 

MIX แก่พนัธมติรทางธุรกจิ 

เครอืข่าย MOVE เป็นแนวคิดที่เราบุกเบิกในด้านการเดินทาง เรามุ่งมัน่การ

ใหบ้รกิารดา้นการเดนิทางในรูปแบบ door-to-door solutions เพื่ออาํนวยความ

สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บรกิาร โดยมจีุดประสงค์เพื่อพฒันาสภาพ

ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน UN 

SDG13 ว่าดว้ยการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ดว้ยการลดการ

ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

เครอืข่าย MIX ของเรากา้วไปอกีขัน้ จากการเป็นผูนํ้าการใหบ้รกิารสื่อโฆษณา

นอกบ้านสู่การเป็นผู้ให้บรกิาร O2O โซลูชัน่สแ์บบครบวงจร ครอบคลุมธุรกจิ

สื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชําระเงินและธุรกิจโลจสิติกส์ รวมถึงการผสมผสาน

ฐานข้อมูล (smart DATA) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของข้อมูลในเชงิลึกและเพื่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
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ส่วนที ่ส่วนที ่22  ::  ระบบการบริหารจดัการระบบการบริหารจดัการ  

บริษัทฯ มีการกําหนดระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้แนะนําของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

บรษิัทฯ มีระบบการบริหารจดัการซึ่งมีการแบ่งแยกอํานาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบออกจากกนัอย่าง

ชดัเจนระหว่างบทบาทใน (1) การกํากบัดูแล (2) การบรหิารจดัการ และ (3) การปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีกลไกการ

ควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้

รายละเอยีดเกี่ยวกบัอํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ กําหนดไว้ในกฏบตัรและ

นโยบายการมอบหมายอาํนาจ (Policy on Delegation of Authority) 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มอีํานาจสูงสุดในบรษิัทฯ สามารถตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ของบรษิัทฯ เวน้แต่

กฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทัง้น้ี การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นจะจดัให้มีขึน้ทุก ๆ ปี เพื่อ

รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ในปีทีผ่่านมา และออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ 

เช่น การจ่ายเงนิปันผล การแต่งตัง้กรรมการและการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูส้อบบญัช ีเป็นต้น นอกจากน้ี บรษิทัฯ อาจจดัให้มกีารประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้เป็นครัง้คราวเพื่อพจิารณาเรื่องอื่น ๆ 

ซึง่ตอ้งไดร้บัอนุมตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

วสิยัทศัน์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลกจิการและ

ควบคุมการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ 

บรษิัทฯ และมอีํานาจในการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การดําเนินธุรกจิปกติของบรษิัทฯ หรอืเรื่องทีม่นีัยสําคญัต่อ

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ

บรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามสมควร เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัสาํเรจ็ลุล่วงตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ ให้มคีวามถูกต้อง

และเพยีงพอ ดูแลความน่าเชื่อของงบการเงนิและการเปิดเผยเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิ และสอบ

ทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบรษิัท

เกีย่วกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
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บรหิารจดัการและดําเนินงาน 

กํากบัดแูล 

 คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ทําหน้าทีก่ํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัการกํากบั

ดูแลกิจการซึ่งได้รบัการยอมรบัเป็นการทัว่ไป ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจและค่านิยมอันดีเพื่อ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลรับผิดชอบงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหน้าทีพ่จิารณากําหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความ

เสีย่งองคก์ร ตลอดจนกาํกบัดแูลหน่วยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในการปฏบิตัติามนโยบายและกรอบการ

บรหิารความเสีย่งขององคก์รอย่างเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริหาร ทําหน้าทีใ่หค้ําแนะนําต่อคณะกรรมการบรษิทัในการกําหนดกลยุทธ ์แผน

ธุรกจิ และงบประมาณของบรษิัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบรหิาร และมอีํานาจในการ

ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(ค) กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบริหาร ดาํเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจาํวนัของบรษิทัฯ และ

บรหิารจดัการงานในดา้นต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถงึรายงานผลการ

ดําเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะต้อง

ดําเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิ้ท มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ

คณะกรรมการบรษิทั และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

      

   

 

 

ผูถ้อืหุน้ / ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ (CEO) 

 
ฝ่ายบรหิาร 
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ส่วนที ่ส่วนที ่33  ::  การกาํกบัดแูลกิจการการกาํกบัดแูลกิจการ  

การกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดครอบคลุม 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

3.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (Right of Shareholders) 

บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุ้นในฐานะเจา้ของบรษิัทฯ โดยส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะ

เป็นนักลงทุนรายย่อยหรอืนักลงทุนสถาบนั ได้ใช้สทิธขิองตนตามสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรอื 

การโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในกําไรของกจิการ การไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอ ผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืช่องทางอื่น ๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบ

ผลการดําเนินงานประจําปี และการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณาอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ  

ที่สําคญัตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออก

หลกัทรพัยใ์หม่ ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดร้ายงานใหท้ราบหรอื

ไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

 การจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ จะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 120 วนันับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัช ีและบรษิัทฯ 

อาจจดัการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรยีกว่าการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพิม่เติมตามความจําเป็นและเหมาะสม ทัง้น้ี 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มสีาํนักเลขานุการบรษิัทในการปฏบิตัิตามนโยบายการจดัการประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายทาํหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้วามเหน็ทางกฎหมายและ

เป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็น

พยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีทีม่กีารเสนอวาระเกีย่วกบัธุรกรรมทีซ่บัซอ้นและมนีัยสาํคญัต่อการตดัสนิใจ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะจดัให้มีที่ปรกึษาทางการเงินและที่ปรกึษากฎหมายเพื่อตอบคําถามและชี้แจงในที่

ประชุม สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีซึง่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ บรษิทัฯ จะจดัใหผู้ส้อบบญัชเีขา้ร่วมการ

ประชุมดว้ยทุกครัง้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทั สมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสงู 

และเลขานุการบรษิทั เขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ เวน้แต่ในกรณีมเีหตุอนัจําเป็นหรอืสมควรซึง่ทาํใหไ้ม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้
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 การส่งหนังสือเชิญประชมุและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 

เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และไม่จํากดัสทิธใินการเขา้ถึงสารสนเทศของ 

ผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืชาวต่างชาต ิบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมอบหมายให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่

เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เป็นผูด้ําเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทุกราย โดย

หนังสอืเชญิประชุมจะระบุสถานที ่วนัและเวลาการประชุม ระเบยีบวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละ

วาระพร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูล

ประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มี

วาระซ่อนเร้นหรอืเพิ่มเรื่องประชุมใดไวใ้นวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็น

เร่งด่วน นอกจากน้ี บรษิัทฯ จะเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั และประกาศลงหนังสอืพมิพ์

การเรยีกประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั  

บรษิทัฯ จะจดัการประชุมในสถานที่ทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อจํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มรีะบบการรกัษาความ

ปลอดภยัที่ด ีและสะดวกต่อการเดนิทางของผูถ้ือหุน้ โดยจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง 

เพื่อเพิม่ความโปร่งใสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่

น้อยกว่า 2 ชัว่โมง นอกจากน้ี บรษิัทฯ จะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยดูแลต้อนรบั และอํานวยความสะดวก 

ตลอดจนจดัให้มีโต๊ะนักลงทุนสมัพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล

สารสนเทศ ตลอดจนตอบคําถามต่าง ๆ เกีย่วกบักจิการของบรษิัทฯ แก่ผู้ถอืหุ้น นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัจะจดัเตรยีม

อากรแสตมป์ไวส้าํหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยการรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ และเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ที่เป็นนักลงทุนสถาบนั และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคสัโตเดยีน บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสให้มกีารตรวจสอบรายชื่อ ขอ้มูล 

และเอกสารประกอบการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขัน้ตอนการ

ตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารในวนัประชุม 

 การดาํเนินการในการประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ยดึถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ เลขานุการ

ทีป่ระชุมจะแนะนําคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบถงึหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม 

ทัง้น้ี เมื่อมกีารให้ขอ้มูลตามระเบยีบวาระการประชุมแล้ว ประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดง

ความคดิเหน็และซกัถามเกีย่วกบัวาระนัน้ ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั โดยจะมกีารตอบคําถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละ

เรื่องตามความเหมาะสม สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้จะลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อ

สง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและไดร้บัการ

เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง จะออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวในการ

พจิารณาวาระดงักล่าว 

บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมี

การบนัทกึมตทิีป่ระชุมไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้องคป์ระชุม รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

-Fo
r w

ww.btsg
rou

p.co
.th

-



 

                                                                    บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

9 

พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

ตลอดจนมีการบนัทึกสรุปความคิดเหน็ ข้อซกัถาม และการตอบข้อซกัถามที่เป็นสาระสําคญัและเกี่ยวขอ้งกบัการ

ประชุมในแต่ละวาระ โดยบรษิัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัทําการถดัไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

3.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ จะปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนัน้จะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืนักลงทุนสถาบนั  

 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุม และ/หรอื ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดยให้สทิธ ิ

ผู้ถือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรอื ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเวบ็ไซต์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีส่ามารถ

เสนอวาระการประชุม และ/หรอื ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหม้ผีลใชบ้งัคบักบั

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เป็นต้นไป โดยกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มคีุณสมบตัดิงัน้ี สามารถเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นได ้(1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ รายเดยีวหรอืหลาย

รายรวมกนั โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ หรอื  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของ

จํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยผู้ถอืหุ้นทุกคนต้องถอืหุ้นอย่างต่อเน่ืองมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวนัทีไ่ดม้าซึง่หุน้จนถงึวนัทีเ่สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้ารว่มประชุมแทน 

เพื่อรกัษาสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้ประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัฯ จะจดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม และระบุถึงเอกสารและหลกัฐานทีต่้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชดัเจน ซึง่ผูถ้ือหุ้นสามารถ

มอบหมายให้ตวัแทนของผูถ้ือหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนใน

การประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบรษิัทฯ จะแจ้งในหนังสอืเชญิประชุมถึงรายชื่อกรรมการอสิระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะไดอ้ย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุม และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบต่าง ๆ (แบบ 

ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พรอ้มทัง้รายละเอยีดและขัน้ตอนการมอบฉนัทะบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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 การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั  

บรษิทัฯ ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพเิศษ โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศของ

บรษิัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนัผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ www.btsgroup.co.th หรอื

สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ ที่ โทรศพัท์: +66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8623, +66 (0) 2273 

8637 โทรสาร: +66 (0) 2273 8610 หรอื E-mail: ir@btsgroup.co.th 

บรษิัทฯ กําหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอยู่ใน

ตําแหน่งหรอืสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม และห้ามมใิห้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผู้ที่ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

3.3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ คาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามสาํคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทุกกลุ่ม 

โดยไดม้กีารดูแลให้ผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ได้รบัการปฏบิตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม 

โดยบรษิทัฯ เชื่อว่าความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความสาํเรจ็

ในระยะยาวของกลุ่มบรษิทั  

 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ กําหนดนโยบายการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนสื่อสารให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบรษิทัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัติาม ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูม้สีว่นได้

เสียทุกกลุ่มได้รบัการดูแลอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกบัความต้องการ และมีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ โปรด

พิจารณารายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมใน ส่วนที ่4 : จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business 

Conduct) 

 การแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน  

บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางที่ผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรอืรอ้งเรยีนเรื่องต่าง ๆ กบัคณะกรรมการ

บรษิทัไดโ้ดยตรงผ่านสาํนกัเลขานุการบรษิทั 

สาํนกัเลขานุการบรษิทั : โทรศพัท:์  +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525, 1531 

โทรสาร:  +66 (0) 2273 8610 

อเีมล:  CompanySecretary@btsgroup.co.th 

หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัสาํนกัเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

หรอืตดิต่อหรอืรอ้งเรยีนเรื่องต่าง ๆ กบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่านสาํนกัตรวจสอบภายใน 
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สาํนกัตรวจสอบภายใน : โทรศพัท:์  +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1553 

โทรสาร:  +66 (0) 2273 8616 

อเีมล:  InternalAudit@btsgroup.co.th 

หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัสาํนกัตรวจสอบภายในตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ดําเนินโครงการ “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนช้ีช่อง” เพื่อเป็นหน่ึงในช่องทางการ

รบัเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืนหรอืการกระทําทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัใินจรยิธรรมทางธุรกจิ

ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นช่องทางทีผู่เ้ชีย่วชาญอสิระภายนอกองคก์รเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

โครงการหนูด่วนชวนชีช้่อง : โทรศพัท:์  1 800 292 777 หรอื +66 (0) 2677 2800 

อเีมล:  tell@thailand-ethicsline.com 

ไปรษณีย:์  ตู ้ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์างรกั กรุงเทพฯ 10500 

3.4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ โดยขอ้มูลทีเ่ปิดเผย

จะต้องมีสาระสําคญัที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งสอดคล้องกบักฎหมายและ

กฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีี่เป็นมาตรฐานสากล ผ่านการเปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบ 

ต่าง ๆ เพื่อแสดงถงึความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

 การรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงนิ และไม่ใช่ทางการเงนิ

อย่างครบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถอืได้ และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิัทฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่าง

เท่าเทยีมกนั รวมทัง้จดัทําและปรบัปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ให้มคีวามครบถ้วนและทนัต่อเหตุการณ์ โดย

สารสนเทศของบรษิทัฯ จะต้องจดัทําขึน้อย่างรอบคอบ มคีวามชดัเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ดว้ยภาษาทีก่ระชบัและ

เขา้ใจง่าย 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

กลุ่มบรษิทับทีเีอส ใหค้วามสําคญักบัฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นอย่างมาก โดยหน้าทีข่องฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธค์อืการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลากบัผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนใน

บรษิัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคําอธบิายและการวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุน

สมัพนัธ์ (IR Newsletter) รายไตรมาส รวมทัง้เอกสารนําเสนอของบรษิัทฯ (Presentation) โดยมกีารนําเสนอผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ การสง่อเีมลอ์ตัโนมตั ิและกจิกรรม Roadshow 

ทัง้น้ี ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธม์แีผนการดําเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมกีารจดัเตรยีมและนําเสนอขอ้มูลใหแ้ก่คณะ

กรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัทําดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานของฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัจุดมุ่งหมายของบรษิทัฯ เช่น จาํนวน

ครัง้ของการประชุม จาํนวนครัง้ของกจิกรรม Roadshow ทีเ่ขา้ร่วม ปรมิาณคนเขา้-ออกและเยีย่มชมเวบ็ไซต ์(Website 
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Traffic) และคุณภาพและการทนัต่อเวลาในการใหบ้รกิารแก่นักลงทุนและผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาจากเวลาใน

การสง่ขอ้มลูและการตอบคาํถามแก่นกัลงทุนและผูถ้อืหุน้ รวมถงึจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามต่าง ๆ 

เน่ืองจากนกัลงทุนสมัพนัธม์หีน้าทีห่ลกัในการตดิต่อสือ่สารและประชาสมัพนัธก์บัฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบักจิการและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณของนกัลงทนุ

สมัพนัธข์ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและช่วยส่งเสรมิใหก้ารดําเนินงานของนักลงทุนสมัพนัธข์องกลุ่มบรษิัท

ตัง้อยู่บนหลกัจรยิธรรมและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเน้นใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัติาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั และยดึถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายเป็น

สาํคญั ทัง้น้ี นอกเหนือจากการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และคู่มอื

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษัทฯ แล้ว นักลงทุนสมัพันธ์ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนกัลงทุนสมัพนัธข์องกลุ่มบรษิทั ยงัตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์

อย่างเคร่งครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธด์ว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเป็น

มอือาชพี ตลอดจนมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติในวชิาชพี และดาํรงตนอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความถูกตอ้งและความเท่าเทยีม

กนัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

2. ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาทเิช่น สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ

ขอ้บงัคบัและนโยบายของกลุ่มบรษิทัอย่างเคร่งครดั  

3. เปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นยาํ ครบถว้น ทนัเวลา 

และเป็นธรรม โดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิง่เพื่อหลกีเลีย่งความเขา้ใจผดิหรอืการตคีวามผดิ และปฏเิสธการเปิดเผย

ขอ้มลูซึง่เป็นความลบัทางการคา้หรอืขอ้มลูลบัทีอ่าจทาํใหก้ลุ่มบรษิทัเสยีเปรยีบหรอืสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั  

4. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได ้

5. รกัษาความลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 

6. ตอบคําถามและข้อสงสยัของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ได้อย่าง

รวดเรว็และทนัท่วงท ี 

7. งดเวน้การจดัประชุมหรอืชีแ้จงขอ้มูลใหก้บันักลงทุนและนกัวเิคราะหภ์ายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนั

ประกาศผลการดาํเนินงานรายไตรมาสของกลุ่มบรษิทั  

8. งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout  

Period) ตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ  
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9. ในกรณีรบัทราบการฝ่าฝืนหลกัปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงของจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์ฉบับน้ี ให้

รายงานการฝ่าฝืนและผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยไมช่กัชา้ต่อหวัหน้าฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์และ/หรอื กรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) 

ในการติดต่อสื่อสารและจดักจิกรรมให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนในบรษิัทฯ รวมทัง้นักวเิคราะห์จาก

บรษิทัหลกัทรพัยต่์าง ๆ ในแต่ละปี บรษิทัฯ จะจดังานประชุมชีแ้จงผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถงึจดัใหม้กีารเขา้

เยีย่มชมกจิการ การเขา้ร่วมกจิกรรม SET Opportunity Day ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ทําใหบ้รษิทัฯ 

ไดเ้ขา้ไปพบปะพดูคุยและนําเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุนรายย่อยมากขึน้  

เว็บไซต์ของบรษิัทฯ นับเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารกบันักลงทุน โดยเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ถือเป็น

แหล่งขอ้มลูทีส่าํคญัและถูกออกแบบโดยใชห้ลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีป็นหลกั เน้ือหาในเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยราคา

หลกัทรพัยล่์าสดุ สิง่ตพีมิพใ์หด้าวน์โหลด (ประกอบดว้ย แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี (แบบ 56-

1 One Report) งบการเงนิ คําอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงาน เอกสารนําเสนอของบรษิัทฯ และวารสาร

นักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นต้น) ปฏทินิหลกัทรพัย์และวดีโีอ (Webcast) จากการประชุมนักวเิคราะห ์และบรกิารส่งอเีมล์

อตัโนมตัเิมื่อมขีา่วสารหรอืการเพิม่เตมิขอ้มลูในเวบ็ไซต์ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจจะลงทุนในบรษิทัฯ หรอืมขีอ้สงสยั

และตอ้งการสอบถามขอ้มลูใด ๆ สามารถตดิต่อมายงัฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ : โทรศพัท:์ +66 (0) 2 273 8631, +66 (0) 2 273 8623, +66 (0) 2 273 8637 

โทรสาร: +66 (0) 2273 8610 

E-mail: ir@btsgroup.co.th 

Website: http://www.btsgroup.co.th 

 การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัต่อสาธารณชน  

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่าํคญัต่อสาธารณชน อาทเิช่น วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ฐานะการเงนิ

และผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิและการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทับทีเีอส รายชื่อ 

ประวตั ิและขอ้มลูการถอืหุน้ของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ปัจจยัและนโยบายเกีย่วกบัการจดัการความเสีย่งที่

สามารถคาดการณ์ไดท้ัง้ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานและการเงนิ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance 

Policy) และจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Business Conduct) หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท

และคณะกรรมการชุดย่อย ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาซือ้

ขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ หรอืต่อการตัดสนิใจลงทุน หรือต่อสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการเปิดเผยขอ้บงัคบับรษิทั รายงานการประชุม 

ผู ้ถ ือหุ ้น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยัง่ยืน 

(Sustainability Report) ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) 

นโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้

ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ที่เป็นผู้ถือหุ้นและผูท้ีส่นใจจะถอืหุน้ในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการ

เผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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3.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทรวมถงึการกําหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม 

กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานของบรษิทัฯ การกาํกบัดูแล และการประเมนิผลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร 

โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัหิน้าที่

ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิัท รวมถงึยงัต้องตระหนักถึงการกํากบัดูแลกจิการ ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ใหบ้รษิทัฯ เป็นองคก์รชัน้นําทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลว่าเป็นบรษิทั

ทีป่ระสบความสาํเรจ็มากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกจิทีม่คีวามหลากหลาย ดว้ยการบรหิารจดัการที่

แขง็แกร่งและบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระใน

การตดัสนิใจ และรบัผดิชอบตามหน้าที่ในการกํากบัดูแลกจิการให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมกีาร

แบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารไวอ้ย่างชดัเจน 

 องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธใ์นการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1/3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่

น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อกาํกบัดแูลและตดิตามการดําเนิน

กจิการต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดและมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพื่อทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ

การเงนิ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกนิ 5 

ท่าน และเป็นกรรมการอสิระเป็นสว่นใหญ่ คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้รหิาร

ระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

ท่าน, ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการเงนิ และผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ

ภายใน, และผู้บรหิารระดบัสูงจากกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ ของกลุ่มบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารจะต้องประกอบด้วย

สมาชกิจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชกิคณะกรรมการบรหิารไม่จําเป็นต้องเป็นผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา (Advisory Board) ในโครงสรา้งองคก์ร ซึง่มบีทบาท

ในการใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในเรื่องทีเ่กีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด มดีงัต่อไปน้ี 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

1. ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบ และความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  
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2. กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ

ไม่ใช่ตวัเงนิของบรษิทัฯ และกาํกบั ตดิตาม และดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

นโยบายทีก่ําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อสรา้งคุณค่าและเพิม่มูลค่าสูงสุดให้แก่

บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยัง่ยนื โดยให้พจิารณา ทบทวน และกําหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปีทัง้ (1) ระยะสัน้สาํหรบั 1 ปี 

และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสําหรบั 3 – 5 ปี ตลอดจนติดตามดูแลใหม้กีารนํากลยุทธก์ารดําเนิน

ธุรกจิไปปฏบิตั ิและทบทวนกลยุทธก์ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา เพื่อกําหนด

กลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิสาํหรบัปีบญัชถีดัไป  

3. กําหนดแผนธุรกจิและงบประมาณประจําปีของบรษิัทฯ รวมทัง้พิจารณาและทบทวนผลงานและผล

ประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบรษิัทฯ เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ และ

พจิารณาแนวโน้มในช่วงถดัไป 

4. กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานทุกระดบั ตลอดจนกาํกบัดแูลใหม้รีะบบกลไก

การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว โดยมคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้แูลอย่างมปีระสทิธภิาพ  

5. ดําเนินการให้ฝ่ายบรหิารจดัให้มีระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได 

รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในทีด่แีละมคีวามเพยีงพอเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการดําเนินการใด ๆ 

ทีก่ฎหมายกาํหนด เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

7. พจิารณา และ/หรอื ใหค้วามเหน็ต่อรายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

8. ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

9. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ 

อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีท่ํา

กบับรษิัทฯ หรอืถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ทัง้น้ี สําหรบัรายการที่ทํากับ

กรรมการหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งหรอืมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทํา

รายการในเรื่องนัน้ 

10. กํากบัดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม

องคก์รใหพ้นกังานทุกระดบัยดึมัน่และปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และทบทวนนโยบาย

การกํากบัดูแลกจิการและคู่มือจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นประจําทุกปี และประเมินผลการ

ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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11. กาํหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนและประเมนิความเหมาะสมของนโยบายและ

กรอบการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ และตดิตามดูแลใหม้กีารนํานโยบายการบรหิารความเสีย่ง

องคก์รและระบบการควบคุมภายในไปปฏบิตัจิรงิเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล  

12. กาํหนดนโยบายดา้นความยัง่ยนื ครอบคลุมความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชน และการ

กาํกบัดแูลกจิการ (ESG) ตลอดจนดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

13. พจิารณาอนุมตัิกลยุทธด์้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิากาศเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งและ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ การ

พจิารณาตดัสนิใจทางธุรกจิ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทนของฝ่ายบรหิาร ให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธด์งักล่าว 

14. รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปีและครอบคลุมเรื่องที่มีนัยสําคญัตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบตัิที่ดี

สาํหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลที่

สาํคญัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา โดยใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิี่

เกีย่วขอ้ง  

15. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิัทได้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรอืการ

มอบอํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

16. ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทประจําปี ทัง้ในรูปแบบการประเมนิของทัง้คณะ 

และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนทบทวนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี  

17. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยติดตามดูแลระบบบรหิารจดัการ และระบบควบคุมภายในให้

เป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไว ้เช่น คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และกําหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีและทบทวนหน้าที่และความรบัผดิชอบตามกฎ

บตัรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

18. พจิารณามอบหมายอํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการให้แก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อ

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน 

ตลอดจนกํากบัดูแลและตดิตามใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการและปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ

ทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ดงักล่าว รวมถึงประเมนิผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิารอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อรกัษาความสมดุลในการบรหิารจดัการ เสรมิสร้างอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ และเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  
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19. กําหนดและทบทวนโครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา 

(Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้

คาํปรกึษาและคําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในเรื่องเกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรก็

ตาม ความเหน็หรอืคําแนะนําโดยคณะกรรมการทีป่รกึษานัน้ เป็นการใหค้วามเหน็และคําแนะนําจาก

บุคคลซึง่มไิดเ้ป็นฝ่ายบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ ไดป้ระโยชน์จากมุมมองเพิม่เตมิ

ของบุคคลภายนอก โดยคําปรึกษา ความเห็น หรือคําแนะนําดังกล่าวนัน้ จะไม่มีผลผูกพันทาง

กฎหมายต่อบรษิทัฯ 

20. จดัทาํและทบทวนแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกาํหนดกระบวนการสบืทอดตําแหน่ง

ของประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูอื่น ๆ 

21. จดัให้มเีลขานุการบรษิัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. ประธานกรรมการในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํกบัดแูล

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่าํหนดไว ้ตลอดจนดแูลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการ

สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท  

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสอืเชิญประชุมไปยังกรรมการ ในการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครัง้ ให้ส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้า 

อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ 

จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ดโ้ดยใหส้ง่คําบอกกล่าวนัน้ โดย

ให้คนนําไปส่งถึงกรรมการแต่ละคนหรอืส่งทางโทรสารถึงกรรมการของบรษิัทฯ ทุกคน ในคําบอก

กล่าวนัน้ ใหร้ะบุสถานที ่วนั เวลา และสภาพแห่งกจิการทีป่ระชุมปรกึษาหารอืกนันัน้ดว้ย นอกจากน้ี 

ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถชี้แจง

รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสําคัญได้อย่างรอบคอบ 

ตลอดจนใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจไดอ้ย่างอสิระ  

3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีค่ะแนนเสยีง

เท่ากนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของบรษิทัฯ และระเบยีบวาระทีก่าํหนดไว ้และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั

ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิถูกต้องตามทีค่วร ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

และมกีารเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) และนโยบายการประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็น

อสิระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกบักรรมการผู้อํานวยการใหญ่ใน 

การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าสาํนักตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ตลอดจนเลกิจา้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุม

กบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และผูส้อบบญัชจีะพน้จาก

การทาํหน้าทีข่องบรษิทัฯ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ผู้สอบบญัช ีฝ่าฝืน และ/หรอื ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(2) ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไรผ้ลตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

(3) ผูส้อบบญัชปีระพฤตผิดิจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ สาํหรบัผูส้อบ

บัญชีในสาระสําคญั และได้รบัโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตาม

กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

(4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชพีบญัชีกําหนดว่า เป็นผู้มพีฤติกรรมอนันํามาซึ่งความเสื่อมเสยี

เกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพีบญัช ี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
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(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

(7) ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายการอื่นที ่เห ็นว่าผู ้ถ ือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที ่และ 

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏบิตังิานของสาํนกัตรวจสอบภายใน

ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ 

ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่า

เกีย่วขอ้งจาํเป็น 

8. ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ  

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการตรวจสอบทา่นใดท่านหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอื

การกระทํานัน้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
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9. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของนโยบายบรหิาร

ความเสีย่งดา้นการทุจรติและระบบทีใ่ชใ้นการจดัการความเสีย่ง โดยมหีน้าทีห่ลกัในการบรหิารความ

เสีย่งองคก์รดงัต่อไปน้ี 

(1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน

การควมคุมภายในของการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั และนโยบาย

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนความเสีย่งจากการทาํทุจรติในกระบวนการดาํเนินงานอื่น ๆ 

(2) รบัทราบรายงานเกีย่วกบัการทุจรติ อาทเิช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทัว่ไปเพื่อใหข้อ้มูล

รายละเอยีดของการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติ รายงานเรื่องการทุจรติตามรอบระยะเวลา

ทัว่ไป รายงานด่วนเรื่องการทุจรติรา้ยแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นตน้ 

(3) ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัชใีนกรณีทีบ่รษิทัฯ ประสบเหตุการณ์ทุจรติทีม่นียัสาํคญั 

10. พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

11. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในเรื่องโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั อนัไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

เปรยีบเทยีบกบัขนาดและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัในปัจจุบนั รวมทัง้พจิารณาความเป็น

อสิระของกรรมการอสิระแต่ละคน เพื่อปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัให้สอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตรข์องบรษิทัฯ 

2. กาํหนดวธิแีละหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการ โดยพจิารณาจาก 

- คุณสมบตัิของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกบักลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 

และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค ์ประกอบของคณะกรรมการบร ิษ ัทตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ

บรษิทั (Board Diversity) และคุณสมบตัขิองกรรมการทีจ่าํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บรษิทั (Board Skill Matrix) 

- ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ การอุทศิเวลาของกรรมการ รวมถงึ

คุณสมบตัติามกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

3. สรรหาผูม้าดาํรงตําแหน่งกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่าํหนดไว ้

- ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความ

เหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 
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- ในกรณีที่มกีรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตําแหน่งตามวาระ) 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

- ในกรณีทีต่้องแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทให้ความเหน็ชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมตัแิต่งตัง้ 

4. พจิารณาโครงสรา้ง จํานวน รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ

และมใิช่ตวัเงนิที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบรษิัท และสมาชกิในคณะกรรมการ 

ชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูล

การจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิทัฯ และบรษิทัจดทะเบยีนอื่น

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มมีูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคยีงกบับรษิัทฯ 

เพื่อจูงใจและรกัษาไวซ้ึ่งกรรมการที่มคีุณประโยชน์กบับรษิัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพื่อใหค้วามเหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

5. สรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และผู้อํานวยการใหญ่) ที่มีคุณสมบตัิอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ

หน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

- มคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์ใน

การบรหิารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นํา ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ 

ความเชีย่วชาญ และสามารถอุทศิเวลาของตนในการทํางานใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ทีท่ ัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศในฐานะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ  

6. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูอ้ํานวยการใหญ่ และนําเสนอผลการประเมนิตามเกณฑ์นัน้ ๆ ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้

ความเหน็ชอบ ตลอดจนนําเสนอโครงสรา้ง จาํนวน และรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะ

กรรมการบรหิารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ที่สอดคล้องกบัผลการ

ประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป รวมถงึกาํหนดและกาํกบัดแูล

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ แก่

พนกังานทุกระดบัตามโครงสรา้งค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

7. พจิารณาจดัทําแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ ให้

เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัฯ บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพฒันาการต่าง ๆ ทีส่าํคญั รวมถงึพจิารณา

กาํหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม ่
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8. พจิารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้น 

หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น ใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจใหก้รรมการและพนกังานปฏบิตัหิน้าที่

เพื่อใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และเพื่อสามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพได้

อย่างแทจ้รงิ ภายใตเ้กณฑท์ีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

9. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี และรายงาน 

ผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

11. แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้

คาํแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

12. ปฏบิตักิารอื่นใดในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัท

มอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

1. กําหนด ทบทวน และปรบัปรุง วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยัง่ยนืของบรษิัทฯ รวมถึง

เสนอคาํแนะนําต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. พฒันาและสร้างความตระหนักให้แก่ผูม้สี่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในเรื่องแนวปฏบิตัิ

ดา้นความยัง่ยนื และทบทวนรายงานความยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

3. ดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การ

เปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ สทิธมินุษยชน นโยบายและสทิธใินสถานที่ทํางาน การกํากบัดูแล 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทย่อย ตามความ

เหมาะสม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจรยิธรรมและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้กบักจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

5. ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านคณะทํางาน ในการประเมนิการบรหิาร

จดัการและการบรรเทาความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนื รวมถงึการจดัทาํประเดน็สาํคญัดา้นความ

ยัง่ยนื (Materiality Maps)  

6. พจิารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบาย คู่มอื และแนวทางปฏบิตัใินการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และจรยิธรรมของพนักงาน ในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัสิากล 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิตลอดจนกาํกบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย 
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คู่มอื และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และจรยิธรรม

ของพนกังานดงักล่าว 

7. พจิารณา กําหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ตลอดจนดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

8. พจิารณา กําหนด ทบทวน และปรบัปรุงกลยุทธด์า้นการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ รวมถงึการ

บรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ตามคําแนะนํา

ระดบันานาชาตหิรอืมาตรฐานสากล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมต ิตลอดจน

กาํกบัดแูลและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามกลยุทธด์า้นการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ 

9. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและ 

ติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติและติดสนิบน

ดงักล่าว 

10. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนประจําปี และรายงานผลการ

ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

12. แต่งตัง้คณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน 

ตลอดจนแต่งตัง้ที ่ปร ึกษาอ ิสระที ่ม ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให ้คําปรึกษาและให ้คําแนะนํา 

ตลอดจนช่วยเหลือการปฏบิตังิานของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

13. ปฏบิตัิหน้าทีห่รอืดําเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามที่

กาํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1. พจิารณา กําหนด ปรบัปรุง และสอบทานความเพยีงพอของนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง

องคก์ร รวมถงึผลกระทบของความเสีย่งในแง่บวกและแง่ลบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยครอบคลุมความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ ความเสีย่งด้าน

การเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และความเสี่ยงด้าน

สิง่แวดล้อม สงัคมและชุมชน และการกํากบัดูแลกจิการ ตลอดจนกํากบัดูแลและสนับสนุนให้แต่ละ

หน่วยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัมกีารดําเนินการบรหิารความเสีย่งตามนโยบายและกรอบการบรหิารความ

เสีย่งองคก์รทีก่าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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2. พจิารณา กาํหนด ทบทวน และอนุมตักิารประเมนิความเสีย่ง วธิกีารตอบสนองความเสีย่ง แผนจดัการ

ความเสีย่งที่เสนอโดยฝ่ายบรหิาร และรายงานความเสีย่ง และกํากบัดูแลกระบวนการบรหิารความ

เสีย่ง โดยการระบุความเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อกลุ่มบรษิัททัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อ

ประเมนิผลกระทบและโอกาสที่อาจเกดิขึน้ของความเสีย่ง จดัลําดบัความเสีย่ง และกําหนดแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการในการจดัการความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสีย่งดงักล่าวอยู่ในระดบัที่

เหมาะสมและยอมรับได้ อีกทัง้กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความ

เบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) ของกลุ่มบรษิทั 

3. พิจารณาความเสี่ยงใหม่ ๆ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ รวมถึง

กาํหนดแผนการดาํเนินงานและมาตรการในการจดัการความเสีย่งดงักล่าว 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 

รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ส่งเสริมการพัฒนา

วฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพภายในองคก์ร 

5. ควบคุมและติดตามผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงประเมนิโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ของ

ความเสีย่งจากการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งควรจดัใหม้ี

สญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการติดตามความเสีย่ง โดยการกําหนดตัวชี้วดัความเสีย่ง (Key Risk 

Indicators) ทีเ่หมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละหน่วยธุรกจิจะสามารถตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

ดว้ยความรวดเรว็และเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีก่าํหนดไว ้

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจร้องขอเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน ตลอดจนอาจเชญิผูบ้รหิาร และ/หรอื 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

เหน็สมควร  

7. จดัตัง้คณะทํางานบรหิารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลอืการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คําปรึกษา คําแนะนํา 

ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

8. รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบรหิารความเสีย่งซึง่จดัทําโดยสาํนักตรวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ จากคณะทาํงานบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประจาํปี และรายงานผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

10. ปฏบิตัิการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

หรอืตามทีก่ฎหมายหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ

ไม่ใช่ตวัเงนิ ตลอดจนโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อสภาวะ

เศรษฐกจิและการแขง่ขนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

3. กํากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดําเนินงานทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ตลอดจนแผน

ธุรกจิและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้เป็นประจาํทุกไตรมาส เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัถงึความคบืหน้าของโครงการ 

5. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้องค์กร ประเมนิความเสีย่ง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร 

ความเสีย่งขององคก์ร ตดิตามและควบคุมความเสีย่งหลกัและปัจจยัต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจําปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

8. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตังิานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนแต่งตัง้ 

ทีป่รกึษาอสิระที่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ เพื่อใหค้ําปรกึษาและใหค้ําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร 

9. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดโดย

กฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

1. ดําเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจําวนัของบรษิัทฯ กํากบัดูแลและบรหิารจดัการงานในด้านต่าง ๆ ของ

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานทัง้ที่

เป็นตัวเงินและไม่ ใช่ตัวเงิน  ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กําหนดโดย

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

2. มอีํานาจจา้ง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลกิจา้ง พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ยกเว้น (1) การ

แต่งตัง้ โยกย้าย หรอืเลกิจา้ง ผู้บรหิารระดบัสูงที่ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ
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ผูอ้ํานวยการใหญ่ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั และ (2) การแต่งตัง้ โยกยา้ย หรอื

เลกิจา้งหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

3. กาํหนดเงนิเดอืนและค่าตอบแทน ปรบัขึน้เงนิเดอืน โบนสั บาํเหน็จรางวลั และสวสัดกิารของพนักงาน

ทุกระดบัของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูทีด่ํารงตําแหน่งรองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ และ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ โดยใหเ้ป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารซึง่ไดร้บัการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

4. มอีํานาจอนุมตักิารเขา้ทําสญัญา หรอืการเลกิสญัญาใด ๆ (ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในงบประมาณประจําปีทีไ่ดร้บั

อนุมตัแิลว้) ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลภายนอก ซึง่มูลค่ารวมของแต่ละสญัญาไม่เกนิ

วงเงนิทีก่าํหนดไว ้ 

5. พจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย 

6. กําหนดและนําเสนอกลยุทธ์ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งและ

โอกาสที่อาจเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อคณะกรรมการพฒันาด้านความยัง่ยืน 

เพื่อการพจิารณาอนุมตัิของคณะกรรมการบรษิทั ทบทวน แก้ไข และปรบัปรุงกลยุทธด์งักล่าวอย่าง

สมํ่าเสมอ ตลอดจนตดิตามดูแลการปฏบิตัติามเพื่อใหก้ระบวนการทํางาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของบุคคลากรของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบักลยุทธด์งักล่าว 

7. ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบรษิัทฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบรษิัทฯ 

เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และ

ปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ  

9. มอบหมายใหบุ้คคลคนหน่ึงหรอืหลายคนปฏบิตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตน โดยการมอบอํานาจ

ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจทีท่ําใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

10. ในกรณีทีก่รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่เป็นผู้รกัษาการและปฏบิตัิหน้าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ และให้รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

รายงานหรอืเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ตนได้พจิารณาอนุมตัิไปแล้วต่อกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ในทนัทีที่

สามารถกระทาํได ้

ทัง้น้ี การใช้อํานาจของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลกัษณะที่ทําให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทั 

การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบับรษิทั ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

1. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดในคณะกรรมการบรษิทัพน้จากตําแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 

3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตําแหน่งมสีทิธิ

ได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ไดอ้กี 

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มสีทิธแิต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

-  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

-  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 

-  บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ

หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มกีารแก้ไข

เพิม่เติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติให้ออก หรอืศาลมคีาํสัง่ให้ออก 

4. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บรษิัทมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลอือยู่ เลอืกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้

มกีารแก้ไขเพิม่เติม) เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทคราวต่อไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การสรรหากรรมการใหม ่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทาํหน้าทีใ่นการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อ

เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) โดย

หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคํานึงถงึโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะประกอบด้วยกรรมการใน
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จํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการบรษิทั (Board Diversity) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง เชือ้ชาต ิศาสนา ถิน่กาํเนิด และเพศ เป็นตน้ ความ

เหมาะสมของคุณสมบตั ิและทกัษะของกรรมการทีจ่ําเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั โดยการจดัทํา Board 

Skill Matrix เพื่อกาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา 

บรษิทัฯ เชื่อว่าความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัจะช่วยเพิม่มุมมองและประสทิธภิาพ

การทาํงานของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัตระหนกัถงึบทบาททีส่าํคญัและการมสีว่นร่วมของผูห้ญงิใน

คณะกรรมการบรษิทั และส่งเสรมิใหม้กีารสรรหาบุคคลเพศหญงิเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ โดยไม่มี

การเลอืกปฏบิตัิ อย่างไรกต็าม การสรรหากรรมการใหม่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบตัิเฉพาะตวัของ

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นสาํคญั 

กระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัฯ จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบรษิทัฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ 

(Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรอืการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเหน็สมควรและเหมาะสม 

คุณสมบตักิรรมการ 

1.  มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง และ

การกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ บุคคลดงักล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณี

กรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

3. มคีวามเป็นอสิระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงั มีความซื่อสตัย์ มีสุขภาพร่างกายที่

แขง็แรงและจติใจทีส่มบรูณ์ สามารถทุ่มเทในการทาํงานใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

4. มปีระวตักิารทํางานที่ด ีไม่ประกอบกจิการหรอืเป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่

จํากดัความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทมหาชนอื่นที่

ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
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คุณสมบตัเิพิม่เตมิกรณีกรรมการอสิระ 

ในกรณีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ จะต้องมคีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่มหีลกัเกณฑท์ี ่“เขม้กว่า” 

ขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย (หมายเหตุ: บรษิทัฯ กําหนดหลกัเกณฑใ์นขอ้น้ีเข้มกว่า

ข้อกําหนดขัน้ตํา่ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ซึง่กําหนดไวว้่าใหถ้ือหุน้ไม่เกนิ

รอ้ยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 

รวมถงึพฤติการณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออกี

ฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นใน

ระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

สาํนักงานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอื 

ทีป่รกึษาทางการเงนิซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือ 

บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระแล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

การดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอสิระของบรษิัทฯ ไม่ควรเกนิ 9 ปีติดต่อกนันับจากวนัแรกที่เขา้ดํารง

ตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดํารงตําแหน่งต่อไปได้ โดยให้คณะกรรมการบรษิัท

พจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความเป็นอสิระของกรรมการอสิระดงักล่าว 

คุณสมบตัเิพิม่เตมิกรณีกรรมการตรวจสอบ  

ในกรณีทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ นอกจากจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระแลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงัน้ี 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีาํนาจควบคุม

ของบรษิทัฯ และไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะที่

เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ใน 

การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้ 
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4. มคีุณสมบตัอิื่น ๆ ครบถว้นและเหมาะสมตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

ทัง้น้ี เพื่อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ตามหลกัเกณฑท์ีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดย

บรษิทัฯ จะแจง้ขา่วผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 การแบ่งแยกอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

บรษิัทฯ มโีครงสรา้งการจดัการที่แบ่งแยกอํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัท

และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูก้าํกบัดแูลเชงินโยบาย มหีน้าทีใ่นการกาํหนด วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัิ

หน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจําให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้รวมถงึ

รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการ

บรหิารจดัการ และก่อใหเ้กดิการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคญั ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน ดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการอสิระ โดยมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นตวัแทนของกรรมการอสิระในการหารอืกบัประธานกรรมการและฝ่ายบรหิาร ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง

และมคีวามสําคญัต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึงเป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างกรรมการ

อสิระกบัประธานกรรมการและฝ่ายบรหิาร  

(2) พจิารณากําหนดวาระการประชุมประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าร่วมกบัประธานกรรมการ

และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

(3) เป็นผูป้ระสานการตดิต่อระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

 การประชมุของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทมกีําหนดการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ในหน่ึงปีบญัชตีามตารางการประชุมที่กําหนดไว้

ล่วงหน้าทัง้ปี นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท

อย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีบญัช ีเวน้แต่ในกรณีมเีหตุอนัจําเป็นหรอืสมควรซึง่

ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบรษิัทฯ ส่งเสริมให้มีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาในการศกึษาขอ้มลู สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อย

ต่าง ๆ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมกีาํหนดการประชุมเป็นประจาํทกุไตรมาสและเพิม่เตมิตามความเหมาะสม สาํหรบั

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งนัน้ มกีาํหนดการประชุมอย่างน้อยปีบญัชลีะ 2 ครัง้ และเพิม่เตมิตามความเหมาะสม สาํหรบัคณะกรรมการบรหิาร 
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มกีําหนดการประชุมเป็นประจําตามความเหมาะสม นอกจากน้ี กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารยงัสามารถประชุมกนัเองได้

ตามความเหมาะสม ซึง่จะมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้น้ี เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถ

อภปิรายเรื่องต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจร่วมกนั โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม 

 การพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการ 

บรษิทัฯ สง่เสรมิใหก้รรมการพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ืองและเพยีงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัทาํแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ให้

เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัฯ บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพฒันาการต่าง ๆ ทีส่าํคญั ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้

รบัการอบรมหลกัสตูรหรอืกจิกรรมสมัมนาต่าง ๆ กบัสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) สถาบนัวทิยาการตลาด

ทุน และ/หรอื หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทัจดทะเบยีน นอกจากน้ี บรษิทัฯ 

จดัให้มคีู่มอืสาํหรบักรรมการ ซึง่รวบรวมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์สาํหรบัการเป็นกรรมการบรษิัทจดทะเบยีน เช่น คู่มอื

บรษิทัจดทะเบยีน ขอ้เตอืนใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอื

กรรมการอิสระ คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่อง

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบั

บรษิทัจดทะเบยีน หลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยโดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน หลกัเกณฑ์การทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกนั และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่น ๆ สาํหรบั

กรรมการ เช่น แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) หนังสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F 24-2) แบบรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (แบบ 59) และแบบแจง้ขอ้มลู คํารบัรอง และคาํยนิยอม

ของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท (แบบ 35-E1) เป็นต้น โดยมกีารแกไ้ขปรบัปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัและเป็นขอ้มูล

ล่าสดุอยู่เสมอ 

 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการที่เขา้รบัตําแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบรษิัทตาม

แผนการพฒันากรรมการที่กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการที่เขา้ใหม่ได้

รบัทราบและเขา้ใจถึงประวตัคิวามเป็นมา โครงสร้างกลุ่มธุรกจิและการถือหุ ้นของกลุ่มบรษิัทบทีเีอส โครงสร้าง

องค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกจิ นโยบายธุรกจิของกลุ่มบรษิัทบทีเีอส ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ

บรษิัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

รวมทัง้ให้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวขอ้ง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One 

Report) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรยิธรรมทางธุรกจิ เป็นต้น 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิ ัทจะจดัให ้มกีารประเมนิผลการปฏบิตั ิงานของคณะกรรมการบรษิ ัทประจําปี  

ทัง้ในรูปแบบการประเมินแบบทัง้คณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน 

ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนํามาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทํางาน  

นอกจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปีแลว้ บรษิทัฯ สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดั
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ให้มทีี่ปรกึษาภายนอกที่เป็นอสิระทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัแบบทัง้คณะ คณะกรรมการบรษิทัใช้

หลกัเกณฑใ์นการประเมนิ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 2) บทบาท 

หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้าที ่ของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ทัง้น้ี เมื่อกรรมการแต่

ละท่านไดต้อบแบบประเมนิตนเองแบบทัง้คณะเรยีบร้อยแลว้ สาํนักเลขานุการบรษิัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผล

คะแนนของการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัแบบทัง้คณะต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อร่วมกนัพจิารณาและหา

วธิแีกไ้ขปรบัปรุงในส่วนทีไ่ดค้ะแนนยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทํางานในปีถดัไป ตลอดจนร่วมกนั

พจิารณาและทบทวนความเหน็และขอ้เสนอที่กรรมการแต่ละท่านไดแ้นะนําในปีที่ผ่านมา ว่าไดม้กีารปฏบิตัใิห้สาํเรจ็

ลุล่วงหรอืไม่  

การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล คณะกรรมการ

บรษิัทใช้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิ ซึ่งหวัขอ้การประเมนิจะครอบคลุมถงึการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลบรหิารกจิการ

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) การจดัสรรเวลาและการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ การแสดงความคดิเหน็หรอืใหข้อ้เสนอแนะหรอืแนวทางใน

เรื่องต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบรหิาร ความเป็นอสิระในการแสดงความคดิเหน็ การใหค้วามสาํคญัและสนับสนุน

การปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทจดทะเบยีนอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ และการฝึกอบรมและ

พฒันาตนเองในหลกัสตูรทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัจดทะเบยีน ทัง้น้ี เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้

ตอบแบบประเมนิตนเองแบบรายบุคคลเรยีบรอ้ยแลว้ สาํนกัเลขานุการบรษิทัจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของ

กรรมการแต่ละท่านใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ  

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหค้ณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ

บรหิาร ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 

การประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบใช้

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิ ซึ่งแบ่งเป็น 6 หวัขอ้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็น

อสิระของสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรมและทรพัยากร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิาร ทัง้น้ี 

เมื่อตอบแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ สาํนกัตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และ

สรุปผลคะแนนของการประเมนิต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกนัพจิารณาและหาวธิแีกไ้ขปรบัปรุงใน

สว่นทีไ่ดค้ะแนนยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานในปีถดัไป ตลอดจนร่วมกนัพจิารณาและทบทวน

ในสว่นทีเ่ป็นความเหน็และขอ้เสนอทีแ่ต่ละท่านไดแ้นะนําในปีทีผ่่านมา ว่าไดม้กีารปฏบิตัใิหส้าํเรจ็ลุล่วงหรอืไม่ จากนัน้ 

จะนําเสนอผลการประเมนิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบรษิัทสามารถให้

ความเหน็หรอืขอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไปดาํเนินการปรบัปรุงในดา้นต่าง ๆ เพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ใช้

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตั ิ2) การทาํหน้าทีข่องกรรมการ 

3) การฝึกอบรม / แหล่งขอ้มลูข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี เมื่อตอบแบบประเมนิ

ตนเองแบบทัง้คณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรยีบรอ้ยแล้ว สํานักเลขานุการบรษิัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผล

คะแนนของการประเมนิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ เพื่อร่วมกนัพจิารณาและหาวธิแีกไ้ขปรบัปรุงในส่วนที่

ไดค้ะแนนยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการทาํงานในปีถดัไป ตลอดจนร่วมกนัพจิารณาและ

ทบทวนความเหน็และขอ้เสนอทีแ่ต่ละท่านไดแ้นะนําในปีทีผ่่านมา ว่าไดม้กีารปฏบิตัใิหส้าํเรจ็ลุล่วงหรอืไม่ จากนัน้ จะ

นําเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบรษิัทสามารถให้

ความเหน็หรอืขอใหค้ณะกรรมการชุดย่อยไปดาํเนินการปรบัปรุงในดา้นต่าง ๆ เพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม  

 การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธานคณะกรรมการบรหิาร 

และกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวดที ่1 : ผลสาํเรจ็

ทางธุรกจิ ซึ่งพจิารณาจากความสําเรจ็ของกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีบญัชทีี่ผ่านมาหมวดที่ 2 : การวดัผลการ

ปฏบิตังิาน และหมวดที ่3 : การพฒันาประธานคณะกรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนนอกกลุม่บริษทับีทีเอส 

บรษิทัฯ กําหนดนโยบายใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นนอก

กลุ่มบรษิทับทีเีอสไดไ้ม่เกนิ 4 บรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาและปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในฐานะกรรมการของ

บรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ี ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไม่ควรดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่

นอกกลุ่มบรษิัทบทีเีอส เว้นแต่ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด นอกจากน้ี บรษิัทฯ กําหนด

นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการของผู้บรหิารระดงัสูงของบรษิัทฯ ในบรษิัทอื่นนอกกลุ่มบรษิัทบทีีเอสไม่เกิน 5 

บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ตลอดจนการดําเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง อันจะนํามาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ยืน โดย

กําหนดให้บริษัทฯ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งของตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตําแหน่งกรรมการ

ผู้อํานวยการใหญ่ ตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงอื่น ๆ และมกีารพจิารณา

ทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามผีูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการสบืทอดตําแหน่งทีส่าํคญั

ขององคก์รต่อไปในอนาคต 
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 การสรรหาและกระบวนการสรรหากรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้โดยจะพจิารณาจากคุณสมบตัขิองรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่

และผู้อํานวยการใหญ่ภายในองค์กรก่อน หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในองค์กร จึงจะสรรหาจาก

บุคคลภายนอกองคก์ร เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก 

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยเปรยีบเทียบกบับรษิัท 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีม่มีลูค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทัฯ 

และบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิทัฯ และเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอ

ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

โดยมีดัชนีชี้ว ัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ ผลสาํเรจ็ทางธุรกจิ ตลอดจนเปรยีบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบยีนอื่น ๆ ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

สําหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารแต่ละท่าน โดยใช้ดชันีชี้วดัต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้น้ี ในส่วนของสทิธปิระโยชน์ระยะสัน้ 

จะมกีารปรบัอตัราเงนิเดอืนและโบนัสประจําปี ซึง่จะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

และในส่วนของสทิธปิระโยชน์ระยะยาว จะมกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เพื่อ

เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งความเจรญิเตบิโตแก่บรษิทัฯ 

 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบตัิของผู้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานุการบรษิัท โดยจะต้องจบการศกึษาด้าน

กฎหมายหรอืบัญชี และ/หรอื เคยผ่านการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่เลขานุการบรษิัทแล้ว 

เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน ดงัน้ี  

1. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุม 

2. จดัทําและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบรษิัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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3. ดูแลให ้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกํากบั

ดแูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งสาํเนารายงาน 

การมสีว่นไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. เกบ็รกัษาสาํเนารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

6. ให้คําแนะนําแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการกํากบัดูแล

กจิการที่ด ีการดํารงสถานะเป็นบรษิ ัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 

ขอ้กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

7. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด หรอืที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

 การควบคมุภายใน (Internal Control) 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีซึง่จะทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าการ

บรหิารจดัการและการควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมรีะเบยีบและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบรษิัท โดยกําหนดให้ฝ่ายบรหิารมีหน้าที่ในการจดัทําโครงสร้างของระบบการควบคุม

ภายในซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมนิความเสีย่ง 

(Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน  (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และนําไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ ณ ช่วงเวลาใด ๆ โดยมกีารพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีใ่นการสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกบั 1) ประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงิน 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 4) การบรหิารจดัการความเสีย่ง และ 5) การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management) ในการบรหิารจดัการความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

นโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รของกลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่ขม้แขง็ 

มีกระบวนการบริหารความเสี่ย งอย่ างเป็นระบบ ตามมาตรฐานของ The Committee of the Sponsoring 

Organisations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัขององคก์ร 

ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกจิในกลุ่มบรษิทั สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งได้มปีระสทิธภิาพ โดยคํานึงถึงระดบัความ
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เสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และช่วงความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) ในการพจิารณาความเสีย่งต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจทางธุรกจิ เช่น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร ความเสีย่ง

ดา้นการเงนิ ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั รวมถึงประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและ

ชุมชน และการกาํกบัดแูลกจิการ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risks) เป็นตน้ 

ทัง้น้ี โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งองค์กรของบรษิทัฯ กําหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (Roles 

and Responsibilities) และภาระความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่(Accountability) ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง รวมถงึกําหนดผู้มอีํานาจในการตดัสนิใจในการบรหิารความเสีย่งองคก์รของกลุ่มบรษิทั โครงสรา้ง

การจดัการขอ้มูลความเสีย่ง และการรายงานความเสีย่ง โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมใน นโยบายการบรหิาร

ความเสีย่งองคก์ร บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.btsgroup.co.th 

 สาํนักตรวจสอบภายใน 

สาํนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระภายในบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่

ตรวจสอบและประเมนิขอ้มูลทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิ รวมทัง้สอบทานการปฏบิตัิตาม

กฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององคก์ร ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน มกีารกาํกบัดูแลและการควบคุมภายในที่ด ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์การดาํเนินงานของ

องคก์ร 

สาํนักตรวจสอบภายในมกีารวางแผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการ

จดัทําแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และครอบคลุม

กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ซึง่ผ่านการอนุมตัแิผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทํางาน

ของสํานักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความ

เพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานในเรื่อง

ดงัต่อไปน้ี 

- ความน่าเชื่อถอืของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐาน และนโยบายดา้นการ

บญัช ีและการเงนิ เพื่อใหข้อ้มูลทางบญัชแีละการเงนิมคีวามถูกต้องเชื่อถอืได ้แผนการจดัโครงสรา้ง

องค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการป้องกนัทรพัย์สนิให้ปลอดภัยจากการทุจริต

ผดิพลาดทัง้ปวง 

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบรหิาร และการปฏบิตัิงานว่าไดม้กีารปฏบิตัิที่

สอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการ และ

หน่วยงานกํากบัดูแล และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งครอบคลุมกจิกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

การจดัการ การปฏบิตักิาร การจดัหา การตลาด การบรหิาร การเงนิ การบญัช ีและทรพัยากรบุคคล 

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ การเขา้ถึงขอ้มูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพฒันาระบบ การ

จดัทําขอ้มูลสํารอง การจดัทําแผนการสํารองกรณีฉุกเฉิน อํานาจการปฏบิตัิงานในระบบ การจดัทํา

เอกสารจากระบบ รวมทัง้การเกบ็รกัษาเอกสาร คู่มอื ตลอดจนผงัระบบงานคอมพวิเตอร ์
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- ความน่าเชื่อถอืของระบบการควบคุมภายในดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหส้อดคลอ้งและ

ตอบรบักบัมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิอย่างมี

คุณธรรม และพฒันาอย่างยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ อนัประกอบไปดว้ยกรอบแนวทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การ

จดัการเรื่องรอ้งเรยีน โดยมกีารประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อดําเนินการแกไ้ขปัญหาและ

หาแนวทางป้องกนั เพื่อให้พนักงานรวมทัง้ผู้มสี่วนได้เสยีอื่น ๆ มชี่องทางในการแจง้เรื่องร้องเรยีน 

หรอืเบาะแส ซึง่สาํนกัตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหน่ึงในกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยไดจ้ดัทํา

คู่มอืการรบัเรื่องรอ้งเรยีนสาํหรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป เรื่องรอ้งเรยีนทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญั และ

เรื่องร้องเรยีนที่อาจเกดิจากการทุจรติคอร์รปัชนั โดยสํานักตรวจสอบภายในจะมกีารติดตามความ

คบืหน้าของการดาํเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกัตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทัง้

ตดิตามผลการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

 การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน 

บรษิทัฯ กําหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่ม

บรษิทั ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทั

ร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้

ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตั ิและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) คณะกรรมการบรษิทักาํหนดหลกัปฏบิตัใินการป้องกนัการ

ใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบของกลุ่มบรษิทัเพิม่เตมิ โดยใหม้ผีลบงัคบัใชก้บับรษิัทฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทัง้หมด

ภายใตก้ลุ่มบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

บคุคลท่ีถกู 

ห้ามการซ้ือขาย 

หลกัทรพัยท่ี์ 

ห้ามการซ้ือขาย 

ช่วงเวลาห้ามการซ้ือขาย 

กรณีเปิดเผยงบการเงิน 
กรณีท่ีอาจส่งผลกระทบ 

ต่อราคาหลกัทรพัย ์

- บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และ

บรษิทัร่วม 

- กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนกังาน และ/หรอื ผูท้ ี่

เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

ทีอ่ยู่ในตําแหน่งหรอืสาย

งานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ภายในได ้

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

1 เดอืนก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัทีม่วีาระอนุมตังิบการเงนิ 

จนถงึ 1 วนัทาํการหลงัการเปิดเผย 

งบการเงนิผ่านช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

14 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัทีม่วีาระอนุมตัเิรือ่งทีอ่าจส่ง 

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์จนถงึ 

1 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยเรือ่ง 

ดงักล่าวผ่านช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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 การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ (รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ ตลอดจน

จดัสง่สาํเนาใหแ้ก่สาํนกัเลขานุการบรษิทัเพื่อรวบรวม และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคญั บรษิัทฯ ส่งเสริมให้

กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ เพิม่การถอืครอง และ/หรอื รกัษาสดัส่วนการถอืครอง หุน้ในบรษิทัฯ เท่ากบั 10 เท่าของ

ฐานเงนิเดอืนประจําปี โดยแนวทางการถือครองหุ้นดงักล่าวจะช่วยให้ผลประโยชน์ของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

สอดคลอ้งในแนวทางเดยีวกนักบับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 รายการระหวา่งกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกนัและรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ดงัน้ี 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ 

การทํารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิัทหรอืผ่านการอนุมตัิเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทัง้น้ี จะมีการดําเนินการตาม

หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่  

ทจ. 21 /2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที่เกีย่วโยงกนั (ตามที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เติม) ตลอดจนกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบั

ขอ้กําหนดในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืกฎเกณฑ ์

ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ (“ประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั”) 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจาํเป็นในการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดงักล่าว บรษิัทฯ จะกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

โดยทัว่ไป และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาและเงื่อนไขทีใ่หก้บับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

และจะปฏบิตัติามประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะอื่น บรษิัทฯ จะดําเนินการให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้น บรษิัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอสิระ ที่ปรกึษา
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ทางการเงนิอสิระ หรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และในกรณีที่มีการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาเพื่ออนุมตัิรายการระหว่างกนั จะมกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อจดัทํารายงานและให้ความเหน็

เกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการต่อผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่

ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี / รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) และของบรษิทัฯ 

นโยบายเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

เพื่อมใิหเ้กดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกจิการและผูถ้อืหุน้ และเพื่อดํารงไวซ้ึ่ง

การกํากบัดูแลกจิการที่ด ีคณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งกบัผลประโยชน์

ของบรษิทัฯ ดงัน้ี  

 นโยบายการทาํธุรกจิใหม่ 

บรษิัทฯ จะต้องนําเสนอรายละเอยีดของแผนการเขา้ทําธุรกจิเหล่านัน้ต่อคณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที่

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้ดําเนินการ และจดัให้มกีารพจิารณาแผนการลงทุนเหล่านัน้ โดยต้องพจิารณาถึง

ผลตอบแทนและประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นหลกั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายใน

การเขา้ทาํธุรกจิร่วมกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นหรอื

เป็นการสนบัสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นหลกั และ

บรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั  

 นโยบายการถอืหุน้ในบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ลงทุน 

ในการลงทุนต่าง ๆ บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเวน้ในกรณีมคีวามจําเป็นและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตั ิและบุคคลทีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่อยู่ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัขณะการ

พจิารณารายการดงักล่าวและจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 นโยบายการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีร่่วมทุน 

การใหกู้ย้มืไม่ใช่ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม หากบรษิทัฯ มคีวามจําเป็นตอ้งใหบ้รษิทัทีร่่วมทุนกูย้มืเงนิ 

เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บรษิัทที่ร่วมทุนในลกัษณะเงนิกู้ยมืจากผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะให้กู้ตามสดัส่วนการ

ลงทุน เวน้แต่ในกรณีมเีหตุจาํเป็นและสมควรตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณาอนุมตัเิป็นแต่ละกรณีไป อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรอืธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ร่วมทุนกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่เป็นการใหกู้ต้ามสดัส่วนการลงทุน 

หรอืเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุดสาํหรบับรษิัทฯ หรอืผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั และบรษิัทฯ จะต้องดําเนินการตาม

ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํารายการระหว่างกนั รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้อง

เปิดเผย บรษิทัฯ จะรายงานการเขา้ทาํรายการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบดว้ย 
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 นโยบายการจดัทาํเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

บรษิทัฯ จะจดัทาํตัว๋สญัญาใชเ้งนิ สญัญาเงนิกู ้และ/หรอื สญัญาทีม่กีารใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิใหร้ดักุม

และจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็หลกัฐานใหเ้รยีบรอ้ย ถงึแมว้่าจะเป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ  

 นโยบายการทํารายการเกีย่วโยงทีม่ขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนพึงกระทํากบั

คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 

คณะกรรมการบรษิทัอนุมตันิโยบายในหลกัการสาํหรบัการเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอื บรษิัท

ย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ทีม่ลีกัษณะเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรอื เป็นไปตามราคา

ตลาด ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ย

อาํนาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตาม

มาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) สาํหรบั

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัที่ไม่ไดม้ลีกัษณะเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรอื เป็นไปตามราคาตลาด ใหบ้รษิัทฯ ปฏบิตัิ

ตามประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

การจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

เพื่อป้องกนัรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จดัสง่แบบแจง้รายงานการมสี่วนไดเ้สยี

ของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งใหก้บับรษิทัฯ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. จดัสง่แบบแจง้รายงานครัง้แรก เมื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้ใหม่ของบรษิทัฯ 

2. จดัสง่แบบแจง้รายงาน เพื่อปรบัปรุงขอ้มลู ณ วนัเริม่ตน้ปีบญัช ี(1 เมษายน ของทุกปี)  

3. จดัส่งแบบแจง้รายงานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลสาํคญัทีม่ผีลทําใหเ้กดิการมสี่วนไดเ้สยีหรอืความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างปีบญัช ี 

เลขานุการบรษิัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่ง

สาํเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่

วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ ทัง้น้ี เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัแม่ ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั กาํหนดนโยบายและมาตรฐาน

การกาํกบัดแูลกจิการ กาํหนดทศิทางและเป้าหมายการดาํเนินงานภายในกลุ่มบรษิทั ตลอดจนตดิตามการปฏบิตัติามใน

เรื่องดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการกําหนดทศิทางและรูปแบบในการดําเนินธุรกจิ 

กลยุทธ ์แผนธุรกจิ งบประมาณ และจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ของกลุ่มบรษิทัโดยรวม และมอีาํนาจในการตดัสนิใจเรื่องที่

มนีัยสาํคญัต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั เช่น การลงทุนหรอืการจําหน่ายไปซึง่เงนิลงทุน การไดม้าหรอืจําหน่าย

ไปซึง่ทรพัยส์นิ การเขา้ร่วมลงทุนหรอืยกเลกิการเขา้ร่วมลงทุนกบับรษิทัอื่น เป็นตน้ 
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นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม มรีายละเอยีดดงัน้ี 

นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโยบายลงทุนในกจิการทีส่อดคลอ้งหรอืสนับสนุนธุรกจิหลกัของแต่ละสายธุรกจิ โดยใชบ้รษิทัย่อย

เป็นตวักําหนดตําแหน่งทางการตลาดและความชดัเจนของแต่ละสายธุรกจิ และเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธุรกจิ

และความคล่องตวัในการเตบิโต  

บรษิัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ ทศิทางและเป้าหมายการดําเนินงานของบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัทฯ 

พจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการสนับสนุนวตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบรษิัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ของบรษิทัย่อย โดยกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัย่อยจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ และ (2) คณะกรรมการของบรษิทัย่อย 

โดยการส่งตวัแทนในระดบักรรมการบรหิารหรอืผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัทเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ (รวมถึงผูบ้รหิาร) ในบรษิัทย่อย เพื่อร่วมกําหนดกลยุทธ ์แผนธุรกจิ 

งบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย ทัง้น้ี ตวัแทนของบรษิทัฯ ดงักล่าวจะต้องไดร้บัการแต่งตัง้

จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่บรษิทัย่อยทีม่ขีนาดเลก็ คณะกรรมการบรษิทั

หรอืคณะกรรมการบรหิารอาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้ตวัแทนเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

(รวมถงึผูบ้รหิาร) ในบรษิทัดงักล่าวกไ็ด ้

บุคคลซึง่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ (หรอืผู้บรหิาร) ของบรษิทัย่อยดว้ย

ความรบัผิดชอบ กํากับดูแลและติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of 

Business Conduct) ฉบบัน้ี และนโยบายการมอบหมายอาํนาจ (Policy on Delegation of Authority) โดยใชดุ้ลยพนิิจ

ในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัย่อยและสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบรษิทัโดยรวม ทัง้น้ี บุคคล

ซึ่งเป็นตัวแทนของบรษิัทฯ จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หรอืเสนอเรื่องที่มีนัยสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ตามนโยบายการ

มอบหมายอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) รวมถึงกํากบัดูแลให้บรษิัทย่อยมกีารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น มกีารจดัการเกีย่วกบัรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) ตลอดจนมรีะบบการควบคุมภายในทีร่ดักุมและเพยีงพอ 

นโยบายการลงทุนในบรษิทัร่วม 

บรษิัทฯ มนีโยบายร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิ และ/หรอื บรษิัทที่มคีวามชํานาญเฉพาะด้านเพื่อเสรมิ

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิัท โดยจะลงทุนในสดัส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 เว้นแต่ในกรณีมเีหตุสมควรหรอืเหมาะสมที่จะ

ลงทุนในสดัสว่นตํ่ากว่ารอ้ยละ 25 

บรษิทัฯ สอบทานและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วม รวมถงึสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการกํากบั

ดูแลกจิการที่ดแีละจรยิธรรมทางธุรกจิซึง่จะต้องเทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากลหรอืบรรทดัฐานของบรษิทัฯ โดยการส่ง

ตวัแทนในระดบักรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัทเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทร่วมนัน้ ๆ ทัง้น้ี ตวัแทนของบรษิัทฯ ดงักล่าวจะต้องได้รบัการแต่งตัง้จาก
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กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เวน้แต่บรษิทัร่วมซึง่บรษิทัฯ ถอืครองหุน้อย่างมนียัสาํคญั แต่ไม่มอีาํนาจควบคุมกจิการ ให้

คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทั

ดงักล่าว นอกจากน้ี บรษิัทฯ อาจจดัให้มีสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของบริษัทร่วม หรือ

ขอ้ตกลงอื่นใดเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการบรหิารจดัการและการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีม่นียัสาํคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัร่วม ตลอดจนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการร่วมลงทุนในกจิการดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กลุ่มบรษิทั 

บุคคลซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทัร่วมด้วยความรบัผดิชอบ 

เพื่อประโยชน์ของบรษิทัร่วมและสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบรษิทัโดยรวม ทัง้น้ี บุคคลซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ 

จะต้องรายงานฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน หรอืเสนอเรื่องที่มนีัยสาํคญัต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิัทร่วมต่อ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณา กาํกบัดแูลใหม้กีารจดัการเกีย่วกบัรายการ

ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทร่วมอย่างเหมาะสม (Arm’s Length Basis) 

และตรวจสอบให้มกีารบนัทกึมตทิี่ประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคดิเหน็หรอืคดัคา้นของ

กรรมการเสยีงสว่นน้อย 
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ส่วนที ่ส่วนที ่44  ::  จริยธรรจริยธรรมทางธรุกิจมทางธรุกิจ  

ด้วยความมุ่งหมายให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลัก

จรยิธรรมอนัด ีคณะกรรมการบรษิัทจงึกําหนดขอ้พงึปฏบิตัิหรอืจรยิธรรมทางธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัของ

การกํากบัดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กบับุคลากรของกลุ่มบรษิัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยดึถือและปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี นอกจากการประพฤตตินให้เป็น

แบบอย่างทีด่แีลว้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูบ้งัคบับญัชามหีน้าทีใ่นการสอดสอ่ง ดูแล และสง่เสรมิผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้

ประพฤตแิละปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดดว้ย 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหบ้รษิทัร่วม กจิการร่วมค้า (Joint Venture) และคู่คา้ ปฏบิตัติามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ยดึมัน่อยู่บนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมจีรยิธรรมทางธุรกจิเทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากล

หรอืบรรทดัฐานของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกจิเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  

นโยบายและแนวปฏบิตัทิีส่าํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี 

4.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบรษิทับทีเีอสใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยคาํนึงถงึความเสมอภาคและความเท่าเทยีม

กนั ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกําเนิด เพศ สผีิว อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็น

ทางการเมอืง ฐานะ การศกึษา หรอืสถานภาพอื่นใด รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนุษยต์ามหลกัสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นบรรทดัฐานสากล ซึง่รวมถงึปฏญิญาสหประชาชาตแิละอนุสญัญาเกีย่วกบัสทิธิ

มนุษยชน 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องเคารพศกัดิศ์รสีว่นบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสทิธขิองบุคคลทีต่ดิต่อสือ่สารใน

ระหว่างการทาํงาน และไม่กระทาํการใด ๆ อนัก่อใหเ้กดิหรอืมสีว่นก่อใหเ้กดิการฝ่าฝืนหรอืล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 

4.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัตามสทิธขิองผูถ้อืหุ้น

ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบับรษิัท ซึ่งรวมถึงสทิธิในการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธใินการออกเสยีง

ลงคะแนน สทิธใินการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และสทิธใินการไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นตน้  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้และการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยง

คลา้ยคลงึกนัแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัต่ิอ

ผูถ้ือหุ้นด้วยความเคารพ รบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับรษิัทฯ อย่างถูกต้อง

ครบถว้น และดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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4.3 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

กลุ่มบรษิทับทีเีอสมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ โดยคํานึงถงึคุณภาพของสนิคา้และ

บรกิาร ความปลอดภยั ความรบัผดิชอบต่อลูกค้า และการเกบ็รกัษาขอ้มูลของลูกคา้ ตลอดจนติดตามวดัผลความพงึ

พอใจของลูกค้าเพื่อพฒันาและปรบัปรุงสนิค้าและบรกิาร ความสําเรจ็ของกลุ่มบรษิัทขึน้อยู่กบัความสามารถในการ

พฒันาและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ในระยะยาว  

บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้ดว้ยความเคารพและความเอาใจใส ่รบัฟังความคดิเหน็หรอื

ขอ้ร้องเรยีน เขา้ใจและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และนําเสนอสนิค้าและบรกิารที่ตอบสนองความต้องการ

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ใหย้ัง่ยนื 

4.4 การปฏิบติัต่อพนักงาน 

พนักงานเป็นทรพัยากรที่มค่ีาในการดําเนินธุรกจิ การสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานที่ดจีะช่วยส่งเสรมิการ

จา้งงานทีเ่ป็นธรรม และการประพฤตปิฏบิตัทิางจรยิธรรมทีม่คีุณค่า 

กลุ่มบรษิทับทีเีอสมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทีด่ ีโดยยอมรบัและเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน

ของแรงงานตามอนุสญัญามาตรฐานแรงงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ซึง่รวมถงึเสรภีาพในการสมาคม การ

ร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสมัพนัธ ์การขจดัการใชแ้รงงานเดก็ การหา้มใชแ้รงงานบงัคบั โอกาสและการปฏบิตัทิีเ่ท่า

เทยีมกนั และความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

พนักงานมสีทิธไิด้รบัโอกาสและการปฏบิตัิที่เท่าเทยีมกนั โดยยดึหลกัสทิธมินุษยชนและแรงงาน กฎหมาย

และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรม

ทางธุรกจิ (Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี เป็นฐานสาํหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มบรษิัทและพนักงาน และ

ระหว่างพนกังานดวัยกนัเอง  

พนกังานมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ

พฒันาศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในการทาํงาน รวมทัง้มสีุขภาพอนามยัทีด่ ีและมี

ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ ทัง้นี้ ความสมดุลของชีว ิตการทํางานจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน

ปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ และยดึมัน่ในจรยิธรรม 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัต่ิอเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นที่ติดต่อสื่อสารในระหว่างการทํางานด้วย

ความเคารพ เปิดใจรบัฟังความคดิเหน็ดว้ยเหตุและผล และไม่กระทําการซึง่เป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอืแบ่งแยกเชือ้ชาต ิ

ศาสนา ถิน่กาํเนิด เพศ สผีวิ อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ฐานะ การศกึษา 

หรอืสถานภาพอื่นใด ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไม่ยอมรบัการกระทําในลกัษณะทีย่อมรบัไม่ไดห้รอืดหูมิน่ศกัดิศ์รใีนสถานทีท่าํงาน 

ซึง่รวมถงึการทารุณจติใจ การเลอืกปฏบิตัหิรอืการล่วงละเมดิทางเพศ ตลอดจนการใชท้่าทาง ภาษา หรอืการสมัผสัทาง

กายทีส่อ่ลกัษณะในทางเพศ บบีบงัคบั ขม่ขู ่เหยยีดหยาม หรอืเอาเปรยีบ  
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บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการทาํงานบนความหลากหลายและการยอมรบัความ

แตกต่างภายในสถานที่ทํางาน (Diversity and Inclusion) ซึ่งให ้ความสําคญักบัการไม่เล ือกปฏิบตั ิและการ

ต่อต้านการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายในองค์กร ซึ่งบริษัทฯ จดัขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประโยชน์อนัพึงได้รบั ซึ่งจะเสริมสร้าง

วฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานที่ดี และส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

4.5 การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

กลุ่มบรษิัทบีทีเอสตระหนักดีว่าคู่ค้ามีส่วนสําคญัในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ความสามารถในการ

แข่งขนั และการผลติสนิคา้และบรกิาร โดยกลุ่มบรษิทัยดึถอืหลกัการไม่เลอืกปฏบิตัแิละการใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกน้ใน

การคดัเลอืกคู่คา้และในการดําเนินธุรกจิระหว่างกนั  เพื่อพฒันาและรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คา้ อนัจะนําไปสู่การ

เป็นพนัธมติรทีส่นนัสนุนการดาํเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยาว 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คดัเลอืกคู่ค้าตามกระบวนการ

จดัซือ้จดัจา้งที่บรษิัทฯ กําหนด เจรจาตกลงเขา้ทําสญัญากบัคู่ค้าด้วยเงื่อนไขและผลตอบแทนที่เป็นธรรมกบัทัง้สอง

ฝ่าย และปฏบิตัิต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance 

Policy) และจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องใชค้วามระมดัระวงัในการคดัเลอืกคู่คา้ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคู่คา้ไม่มกีารประพฤตปิฏบิตัซิึง่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกจิทีด่ ีซึง่อาจสง่ผลกระทบ

ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

4.6 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

กลุ่มบรษิัทบทีเีอสดําเนินธุรกจิด้วยความซื่อตรงและเป็นมอือาชพี โดยสนับสนุนให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรแีละ

เป็นธรรม ตลอดจนไม่ดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ในประเทศและในระดบัสากล 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิต่อคู่แข่งของบรษิัทฯ ภายใต้กฎหมายและนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 

(Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับน้ี โดยมุ่งเน้นการ

แข่งขนัที่เป็นธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส ไม่กระทําการซึ่งทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสยี 

รวมทัง้ไม่แสวงหาขอ้มลูหรอืความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

4.7 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

กลุ่มบรษิัทบทีเีอสมุ่งเน้นสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่เจ้าหน้ีของกลุ่มบรษิัท โดยการปฏบิตัิต่อเจา้หน้ีดว้ยความ

สจุรติ โปร่งใส และเท่าเทยีมกนั  

บรษิัทฯ และบุคลากรของกลุ่มบริษัทจะต้องยึดมัน่ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสญัญากบัเจ้าหน้ีอย่าง

เคร่งครดั ดูแลให้มีการชําระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา ตลอดจนไม่นําเงินกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขดัต่อ

วตัถุประสงคก์ารกูย้มื และไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หน้ีของกลุ่มบรษิทั 
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4.8 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การดําเนินธุรกจิอย่างมจีติสาํนึกต่อสงัคมและชุมชนเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีส่าํคญัสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ใน

ระดบัชุมชนและในระดบัประเทศ 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดมัน่ในเจตนารมณ์ที่จะสานต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 

Development Goals) ขององคก์ารสหประชาชาต ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีอง

สงัคมและชุมชน ซึง่จะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และนํามาซึง่ประโยชน์สขุของสงัคมและชุมชนโดยรวม  

กลุ่มบรษิัทบทีีเอสให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสรมิการพฒันาสงัคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งไม่เพยีง

ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและชุมชน และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ยงัเป็นการสนบัสนุน

ให้บุคลากรของกลุ่มบรษิัทมสี่วนร่วมและตระหนักถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนต่อสงัคมและชุมชนอย่างเป็น

รปูธรรม 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนของกลุ่มบรษิทัซึง่จดัขึน้อย่างสมํ่าเสมอ

ในทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ 

4.9 ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิัทบทีเีอสมุ่งเน้นการรกัษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการมี

จติสํานึกต่อสิง่แวดล้อม โดยดําเนินธุรกิจ พัฒนา และปรบัปรุงการดําเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมหรอืส่งผล

กระทบน้อยทีสุ่ดต่อสิง่แวดลอ้ม ตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศและในระดบั

สากล ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในองคก์รอย่างต่อเน่ือง  

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องมสี่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว โดยร่วมกนัป้องกนั

และจดัการการใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจํากดัอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น พลงังาน น้ํา รวมถงึมสี่วนร่วมในการลดการ

ปลดปล่อยและจดัการของเสยีซึง่เป็นมลพษิต่อสิง่แวดล้อม เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และไอเสยีทางอากาศ หรอื

ของเสยีในแหล่งน้ํา และจดัซือ้จดัหาและคดัเลอืกคู่คา้ทีม่จีติสาํนกัต่อสิง่แวดลอ้มเฉกเช่นเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทั 

4.10 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

กลุ่มบรษิัทบีทีเอสให้ความสําคญัต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามหลกั 

อาชวีอนามยั และมุ่งมัน่ในการสง่เสรมิวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานทีท่าํงาน  

กลุ่มบรษิทับทีเีอสกําหนดมาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคภยัในการทาํงานตามกฎหมายและมาตรฐานดา้น

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศและในระดบัสากล 

บุคลากรของบรษิัทฯ มหีน้าทีส่นับสนุนความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ โดยจะต้องยดึถอืปฏบิตัิตามขอ้กําหนดและ

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัอย่างเคร่งครดั เขา้รบัฝึกการอบรมและรบัทราบการสือ่สารในประเดน็

ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนสามารถระบุ รายงาน และมสี่วนร่วมในการป้องกนัหรอื

ลดความเสีย่งซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่าํงาน 
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บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องยดึถอืหลกัด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการคดัเลอืกคู่ค้าและในการ

ดาํเนินธุรกจิระหว่างกนั 

4.11 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

การทุจรติคอรร์ปัชนั หมายถงึ การแสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่นในทุกรูปแบบ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสยีหายต่อธุรกจิ เศรษฐกิจ สงัคม และประเทศชาติ

โดยรวม การทุจรติคอร์รปัชนัรวมถึงการรบัหรอืติดสนิบน การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพื่อการกุศล เงนิ

สนบัสนุน ค่าของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นตน้ การแสดงเจตนารมณ์เพื่อต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั

ถอืเป็นประโยชน์ร่วมกนัของทุกคน  

กลุ่มบรษิัทบทีเีอสมคีวามมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยไม่ยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัใด ๆ 

ทัง้สิน้ และไม่มนีโยบายลงโทษหรอืกระทําการใด ๆ ในทางลบต่อบุคลากรของบรษิัทฯ ที่ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั 

แมว้่าการกระทาํนัน้จะทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

บุคลากรของบรษิทัฯ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการ

ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั ตลอดจนไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมในการทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่ารปูแบบใด 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและคํานึงถงึความซื่อสตัยส์จุรติในการตดิต่อทาํธุรกรรมกบั

คู่ค้า พนักงานเจ้าหน้าที ่หรอืหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลกีเลีย่งการดําเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทําที่ไม่เหมาะสม 

และขดัแย้งต่อนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิัทฯ หรอืเป็นการกระทําที่ผดิกฎหมายว่าด้วยการทุจรติ 

คอรร์ปัชนั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่

www.btsgroup.co.th รวมถึง คู่มือบริหารความเสีย่งด้านการทุจริต และ แนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิต่าง ๆ ในระบบ 

Intranet ของบรษิทัฯ 

4.12 การป้องกนัการฟอกเงิน 

กลุ่มบรษิทับทีเีอสยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้านการ

ฟอกเงนิทุกรูปแบบ เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลใดใช้กลุ่มบรษิัทเป็นช่องทางหรอืเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรอือํา

พรางแหล่งที่มาของทรพัย์สนิที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสมือนว่าได้มาจากการดําเนินธุรกิจโดยชอบด้วย

กฎหมาย 

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องใช้ความระมดัระวงัในการคัดเลือกคู่ค้า และตรวจสอบประวตัิของคู่ค้าอย่าง

รอบคอบ โดยจะต้องดําเนินธุรกจิโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มกีารประพฤตปิฏบิตัิที่อาจเขา้ข่ายเป็นการฟอกเงนิ 

หรอืสนบัสนุนการฟอกเงนิ 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องป้องกนัและสองส่องดูแลไม่ให้มีการรบัโอน หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัย์สนิ หรือ

สนบัสนุนใหม้กีารรบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิ ซึง่เป็นรปูแบบการชาํระราคาทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับรษิทัฯ 
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4.13 กิจกรรมทางการเมือง 

กลุ่มบรษิทับทีเีอสเป็นองคก์รทีย่ดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติามกฎหมาย และ

การปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยไม่มนีโยบายสนับสนุนหรอืให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืง 

นกัการเมอืง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง  

กลุ่มบริษัทเคารพและสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบรษิัทใช้สทิธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ

กฎหมาย ในฐานะพลเมอืงด ี

บุคลากรของบรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะแสดงออก เขา้ร่วม สนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืงไดน้อกเวลาการทาํงาน ใน

นามส่วนตวั โดยใช้ทรพัยากรของตนเอง และจะต้องไม่กระทําการอนัใดที่เกี่ยวข้องกบัการเมืองในนามของบรษิัทฯ 

ภายในสถานทีข่องบรษิทัฯ หรอืใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ เพื่อดาํเนินการดงักล่าว 

4.14 การไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นสิง่ที่มคี่าในการดําเนินธุรกจิและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาและเคารพในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น ทรพัยส์นิทาง

ปัญญา หมายถงึ เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สิง่ประดษิฐ ์ความลบัทางการคา้ และ Know-how เป็นตน้  

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องรกัษาความลบัทางการคา้และ Know-how ที่ใช้ในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 

รวมถงึสอดสอ่งดแูลและปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ จากการเขา้ถงึโดยมไิดร้บัอนุญาต การสง่ต่อ และการ

ใชโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย และจะตอ้งเคารพและไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

4.15 การรกัษาความลบั 

ขอ้มลูสาํคญัหรอืเป็นความลบัเป็นทรพัยส์นิทีม่คี่าของกลุ่มบรษิทั การเขา้ถงึหรอืการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อ

บุคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอาจทาํใหข้อ้มลูดงักล่าวดอ้ยค่าลง และอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิของกลุ่ม

บรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูซึง่ไดร้บัหรอืเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ พนกังาน หรอืบุคคลภายนอกจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองและเกบ็รกัษาไว้

เป็นความลบัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดในสญัญา 

บุคลากรฯ ของบรษิทัฯ จะตอ้งตระหนึกถงึความสาํคญัของขอ้มลูซึง่ตนมสีทิธเิขา้ถงึ และใชค้วามระมดัระวงัใน

การตดิต่อสือ่สาร ให ้หรอืสง่ต่อขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ หรอืกลุ่มบรษิทั เพื่อป้องกนัมใิหข้อ้มลูนัน้รัว่ไหล และหลกีเลีย่งมิ

ใหบุ้คคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งนําขอ้มลูดงักล่าวไปใชห้รอืเผยแพร่โดยมชิอบ หากตอ้งมกีารใหห้รอืสง่ต่อ

ขอ้มูลสาํคญัหรอืเป็นความลบัใหแ้ก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่า มกีารทาํสญัญา

รกัษาความลบั (Confidentiality Agreement) กบับุคคลดงักล่าวแลว้ 

บุคลากรฯ ของบรษิัทฯ มีหน้าที่ในการรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญหรือเป็นความลบัให้แก่

บุคคลภายนอก แมภ้ายหลงัการทํางานกบับรษิทัฯ จะสิน้สดุลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก เลกิจา้ง หรอืสิน้สดุสญัญาจา้ง

ใด ๆ ตลอดระยะเวลาทีข่อ้มลูดงักล่าวยงัเป็นความลบั 
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4.16 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจุบันการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี

ความสําคญัอย่างยิง่ต่อการดําเนินงานและความสําเรจ็ของธุรกิจโดยรวม อย่างไรกด็ ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศนํามาซึ่งความเสี่ยงในการรกัษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษิัทบีทีเอส 

ตระหนกัถงึความสาํคญัและความรบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลซึ่งได้รบัหรอืเกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า คู่ค้า 

พนักงาน หรอืบุคคลภายนอก รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จะตอ้งกระทาํเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิและ

โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การตดิต่อสื่อสาร การบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์(Relationship 

Management) การวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร การดูแลลูกคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ กจิกรรมทางธุรกจิหรอื

การคา้ และการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นตน้ 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยรวบรวม ประมวลผล 

ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีไ่ดร้บัอนุญาตและปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลอดจนใม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนหรอืในลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม 

4.17 การซ้ือขายหลกัทรพัย ์

กลุ่มบรษิทับทีเีอสตระหนักถงึความสาํคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น

ของบุคลากรของกลุ่มบรษิัท ตลอดจนผู้ที่เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี การใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์

เป็นการกระทําความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยห์รอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามนโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั โดย

หากมีหรอืได้รบัขอ้มูลภายในของกลุ่มบรษิัท ไม่ว่าจากการปฏิบตัิหน้าที่หรอืจากแหล่งอื่นใด บุคลากรของบรษิัทฯ 

จะต้องไม่ใชข้อ้มูลภายในดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่นในการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ บรษิัท

ย่อย และบรษิัทร่วม และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม ตลอดระยะเวลาทีข่อ้มูลภายในดงักล่าวยงัไม่มกีารเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่าน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืจนกว่าขอ้มูลภายในนัน้จะสิน้สภาพหรอืไม่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยห์รอื

ต่อการตดัสนิใจในการลงทุน รวมถงึหา้มมใิหซ้ือ้ขายหลกัทรพัย ์ในช่วงทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบังบการเงนิหรอื

รายการที่มนีัยสาํคญัของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กําหนดในนโยบายป้องกนั

การใชข้อ้มลูภายใน 

บุคลากรของบรษิัทฯ จะต้องดูแลมใิห้บุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งของตน เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถเขา้ถงึขอ้มูลภายในได ้กระทําการอนัเป็นการฝ่า

ฝืนนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

หากมขีอ้สงสยัในการซื้อขายหลกัทรพัย์ บุคลากรของบรษิัทฯ สามารถปรกึษาฝ่ายกฎหมายหรอืสาํนัก

เลขานุการบรษิัท 

-Fo
r w

ww.btsg
rou

p.co
.th

-



 

                                                                    บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

51 

4.18 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรอืผลประโยชน์ภายนอกที่ขดัแย้งกับ

ผลประโยชน์สงูสุดของกลุ่มบรษิทั ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืความสมัพนัธส์่วนตวั หรอื

ผลประโยชน์หรอืความสมัพนัธอ์ื่นใดทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการพจิารณาและตดัสนิใจ 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และความรบัผดิชอบต่อบรษิทัฯ โดยจะต้อง

ปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และหลกีเลีย่งการก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ใชอ้ํานาจของตนเพื่อโน้ม

น้าวการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ส่วนตน พจิารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเป็นอสิระภายในกรอบ

จรยิธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นสาํคญั 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องไม่ประกอบกจิการทีเ่ป็นการแข่งขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทั และไม่

แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มลูภายในของกลุ่มบรษิทั ตําแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในบรษิทัฯ 

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่มีหน้าที่หรือตําแหน่งภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถและ

ประสทิธภิาพในการทาํงาน เวน้แต่หน้าทีห่รอืตําแหน่งดงักล่าวจะไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหน้างาน 

4.19 การรายงานหรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

บุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องไม่เพกิเฉยหรอืละเลยต่อการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัใินจรยิธรรมทางธุรกจิ

ฉบบัน้ี รวมถงึขอ้กาํหนดหรอืนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

หากมขีอ้สงัสยัหรอืตอ้งการคาํแนะนําในกรณีใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบรษิทัฯ สามารถปรกึษา

หวัหน้างานของตนเองโดยตรง หรอืสอบถามฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ โทรศพัท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1418, 1419 

หรอือเีมล: DoItRight@btsgroup.co.th 

หากพบการฝ่าฝืนหรอืการกระทําทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัใินจรยิธรรมทางธุรกจิ บุคลากร

ของบรษิัทฯ สามารถรายงานหรอืแจง้เรื่องร้องเรยีนผ่านหวัหน้างานของตนเอง หรอืฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ หรอืช่อง

ทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนช้ีช่อง” ซึง่เป็นช่องทางทีผู่เ้ชีย่วชาญอสิระภายนอกองคก์ร

เป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน  

โทรศพัท:์ 1 800 292 777 หรอื +66 (0) 2677 2800 

อเีมล: tell@thailand-ethicsline.com 

ไปรษณีย:์ ตู ้ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์างรกั กรุงเทพฯ 10500 

ขอ้มูลทัง้หมดถอืเป็นความลบั โดยผูร้ายงานหรอืแจง้เรื่องรอ้งเรยีนไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน ทัง้น้ี เพื่อเป็น

การคุม้ครองสทิธขิองผูร้ายงานหรอืแจง้เรื่องรอ้งเรยีน บรษิทัฯ จะปกปิดชื่อหรอืขอ้มูลใด ๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้ายงาน

หรอืแจง้เรื่องรอ้งเรยีน และจะเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูม้ี

หน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน 
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4.20 บทลงโทษ 

บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระทําการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจฉบับน้ี รวมถึง

ขอ้กําหนดและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ซึง่ก่อให้เกดิหรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืผลกระทบในทางลบต่อ

กลุ่มบรษิัท นอกจากจะมโีทษตามกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ ยงัอาจเป็นการกระทําผดิระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางานของ

บรษิัทฯ ซึ่งมโีทษทางวนิัย โดยบทลงโทษทางวนิัยสามารถแบ่งเป็น 5 ลําดบัขัน้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะแห่งความผดิหรอื

ความหนกัเบาของการกระทาํความผดิหรอืตามความรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี  

(1)  ตกัเตอืนดว้ยวาจา  

(2)  ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(3)  ใหพ้กังาน  

(4)  เลกิจา้งโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรอื  

(5)  เลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

นอกจากน้ี บุคลากรของบรษิัทฯ อาจได้รบัโทษทางวนิัย เน่ืองจากการขอให้ผู้อื่นกระทําการฝ่าฝืน การไม่

รายงานการฝ่าฝืนโดยทนัท ีการไม่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบการกระทาํทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืน การรายงานหรอืแจง้

ขอ้รอ้งเรยีนเทจ็ หรอืการกลัน่แกลง้หรอืตอบโตผู้ร้ายงานหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติ 
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติัใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั  

ขา้พเจา้ไดอ่้านนโยบายการกํากบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จาํกดั (มหาชน) แลว้  

ขา้พเจา้เขา้ใจและจะปฏบิตัติามนโยบาย หลกัปฏบิตั ิและแนวทางในการดาํเนินงานภายใต้นโยบายการ

กาํกบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมทางธุรกจิฉบบัน้ีต่อไป 

 

 ลงชื่อ  :       

   (     ) 

         รหสัพนกังาน  :       

               ตาํแหน่ง  :       

             หน่วยงาน  :       

                    วนัที ่ :               
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	 รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	ส่วนที่ 4 : จริยธรรมทางธุรกิจ
	4.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	4.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า
	4.4 การปฏิบัติต่อพนักงาน
	4.5 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
	4.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	4.7 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	4.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	4.9 สิ่งแวดล้อม
	4.10 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	4.11 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	4.12 การป้องกันการฟอกเงิน
	4.13 กิจกรรมทางการเมือง
	4.14 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	4.15 การรักษาความลับ
	4.16 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	4.17 การซื้อขายหลักทรัพย์
	4.18 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	4.19 การรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
	4.20 บทลงโทษ

	ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ



