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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษัทมีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance Code หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                 

ดว้ยความตระหนักดวี่าการมรีะบบบรหิารจดัการที่ด ีมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมคีณะกรรมการ

บรษิทัที่มวีสิยัทศัน์ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ จะเป็นปจัจยัส าคญั 

ที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทประสบความส าเรจ็ เป็นองค์กรที่มจีริยธรรม มกีารพฒันา และ

สรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื 

เพื่อให้การบรหิารงานมปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนั

ดูแลและพัฒนาบรษิัทให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถปรบัตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับ                 

การประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธิ และมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยี 

เปิดเผยข้อมูล และด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมทัง้สร้างบรษิัทให้เป็นองค์กรที่ท าประโยชน์               

ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และปราศจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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คณะกรรมการบรษิัทจึงได้จดัท านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท                  

กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆภายใต้การก ากบัดูแลกิจการขึ้น 

เพื่อเป็นการเน้นย ้าถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายข้างต้น และเพื่อน าเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิัท              

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร                           

และพนักงานทุกคน จะร่วมมือร่วมใจกันยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ด ี                       

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยาบรรณธุรกจิต่อไป 

 

 

_____________________________________ 

            (นายเจริญ สิริวฒันภกัดี) 

            ประธานกรรมการบริษทั 

            บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
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วิสยัทศัน์ 

แอสเสท เวิรด์  คอร์ปอเรชัน่ มุ่งมัน่สู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโต                     

อย่างต่อเนื่ อง พร้อมด ารงไว้ซึ่ งการเป็นที่ชื่นชมและเชื่ อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั ้งภายใน                           

และภายนอกองคก์ร 
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พนัธกิจ 

แอสเสท เวริด์ คอรป์อเรชัน่ หนึ่งในสมาชกิเครอื ท.ีซ.ีซ.ี กรุ๊ป พรอ้มตอบโจทยค์วามต้องการทีเ่หนือกว่า

ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เรายดึมัน่ในความรับผิดชอบ สร้างความยัง่ยืนและสงัคมที่กลมกลืน                      

ดว้ยแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป่ียมดว้ยคุณค่าต่อผูค้น สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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ค่านิยมองคก์ร 
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2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัินโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินธุรกจิและเป็นบรรทดัฐานใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเคร่งครดั นโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่ฉีบบันี้ถูกจดัท าขึ้นตามหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการที่ดี (Corporate Governance Code หรอื “CG Code”) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์  โดยมุ่งมัน่ที่จะน าเอาหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการ

ด าเนินงานของบรษิทั  

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื 

ท าหน้าที่ก ากับดูแลและกลัน่กรองงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล 

ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่

ด ีโดยใหน้ า               หลกัปฏบิตัติาม CG Code มาปรบัใชใ้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เพือ่ให้

เกดิผลดงัต่อไปนี้  

1. ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่ ีโดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 

2. สรา้งความเชื่อมัน่ส าหรบัผูถ้อืหุน้ และความเชื่อถอืส าหรบับุคคลรอบขา้ง 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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3. ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ  และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น                      

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. สรา้งความโปร่งใส ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิทั 

5. เป็นประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีหลกัปฏิบติั 8 ประการ ดงัน้ี 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้น าองค์กร               

ที่ ส ร้างคุณ ค่ า ให้ แก่ กิ จการอย่ างยั ง่ยืน  (Establish Clear Leadership Role and 

Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ เป็นไปเพื่ อความยัง่ยืน                   

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏบิตั ิ3 :  เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพ (Strengthen Board Effectiveness)   

หลกัปฏบิตั ิ4 :  สรรหาและพัฒนาผู้บรหิารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  (Ensure Effective CEO 

and People Management) 

หลกัปฏบิตั ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Nurture Innovation 

and Responsible  Business) 

หลกัปฏบิตั ิ6 : ดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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หลกัปฏบิตั ิ7 :  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 

Financial Integrity) 

หลกัปฏบิตั ิ8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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1.1 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น า                

ท่ีต้องก ากบัดแูลให้บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

หลกัปฏิบติั 1  

ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั          

ในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role                                                          

and Responsibilities of the Board) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคัญ 

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบรษิทัจะถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ู่การปฏบิตั ิโดยจดัท าแผน (Action Plan) ก าหนด

ผู้ร ับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวชี้ว ัดผลส าเร็จที่ชัดเจน มีการพิจารณาอัตราค่าจ้าง                  

ขดีความสามารถบุคลากร เครื่องมอื เงนิทุน รวมถงึความเสีย่งในการบรรลุแผน 

 

 

1.2  ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลกิจการ              

ให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น                  

และผูม้สีว่นไดเ้สยี(Ethical and Responsible Business)   

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม                      

(Good Corporate Citizenship) 

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate Resilience) 

 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึง

จรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิ 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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1.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะสร้างและขบัเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรม                 

โดยคณะกรรมการบรษิัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกิจการ ยึดมัน่                   

ในค่านิยม จรยิธรรมองคก์ร มุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

1.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายส าหรบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน                  

ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อกัษร อาทิเช่น จรรยาบรรณธุรกิจ                    

(Code of Conduct) เป็นตน้ 

1.2.4  คณะกรรมการบรษิัท จะก ากับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจรงิตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการ

ปฏบิตัแิละทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจ า โดยคณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายให้แผนก

ก ากับและดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นผู้รบัผิดชอบในการสื่อสารนโยบายก ากับดูแล

กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้ บ ริหารปฏิบัติหน้าท่ี ด้วย                     

ความรับ ผิดชอบระมัดระวัง  (Duty of Care) ซ่ือสัตย์สุจ ริต ต่อองค์กร (Duty of Loyalty)                         

และต้องดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.3.1  ในการพจิารณาว่ากรรมการและผู ้บรหิารได ้ปฏบิตัหิน้าที ่ด ้วยความรบัผดิชอบ 

ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กรแล้วหรอืไม่นัน้ อย่างน้อยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา

ตามกฎหมายที ่เกี ่ย วข อ้ ง  เช ่น  ม าต รา  89/7 มาตรา  89/8 มาตรา  89/9 และมาตรา  89/10                        

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

1.3.2  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้บรษิัทมรีะบบหรอืกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่า             

การด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรอื

แนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานที่ส าคญั เช่น การอนุมตัธิุรกรรมที่มี

ผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนัยส าคญั การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไป              

ซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้  

1.4  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้           

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน
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ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการปฏิบติั

หน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท (Board Charter)                 

ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการทุกคน และก าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้

ทบทวน การแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ และฝา่ยจดัการอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

1.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอ านาจการ

จัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ อ านาจในการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ 

(Management of Authority) อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที ่              

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการ                    

ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และฝา่ยจดัการ อาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

(1) เรื่องที่จะดูแลให้มกีารด าเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบ

หลกัใหม้กีารด าเนินการอย่างเหมาะสม ประกอบดว้ย 

ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริยธรรมรวมทั ้งประพฤติตน                       

เป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัท ให้เหมาะสมต่อ

ก ารบ รรลุ วัต ถุ ป ระส งค์ แ ล ะ เป้ าห ม ายหลัก ในก ารป ระกอบ ธุ รกิ จ                         

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน             

ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2)     เรื่องที่จะด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการพจิารณาร่วมกนั  

โดยฝ่ายจดัการเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบและรายงานให้คณะกรรมการ

บรษิทัทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีเ่หมาะสม ประกอบดว้ย 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

ข. การดู แลความ เหมาะสม เพีย งพ อของระบบบริห ารค วาม เสี่ย งแล ะ                  

การควบคุมภายใน 

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทัง้นี้           

รวมถึงนโยบายและการจัดการและพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
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จ. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

(3) เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะไม่ด าเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบั

ดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และฝา่ยจดัการ เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ประกอบดว้ย 

ก. การจัดก าร (Execution) ให้ เป็ น ไปตามกลยุทธ์  น โยบาย  แผนงานที่

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการ

รับผิดชอบการตัดสิน ใจด า เนิ น งานตามกรอบนโยบายที่ ก าหนดไว ้ 

คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เว้นแต่              

มเีหตุจ าเป็น 

ข. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย               

เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 2  

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

ท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
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2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) 

เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคุณค่า            

ให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะรบัผิดชอบดูแลให้บรษิัทมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 

(Objectives) ที่ชดัเจนเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะก าหนด              

อยู่ในวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร หรอือื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั  

2.1.2  ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดรูปแบบ

ธุรกจิ (Business Model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่

กนัไป โดยพจิารณาถงึ 

(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปจัจัยต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพทางการแขง่ขนั 
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(2) มกีารน าเอาความต้องการของลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสยีมาพิจารณาในการก าหนด

วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั โดยใหม้คีวามสมดุลกนั 

(3) มกีารประเมนิความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะน ามาพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกั ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กร เช่น กิจการตัง้ขึ้นมาเพื่ออะไร 

(Mission) กิจการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด กิจการจะสามารถท าก าไร หรือแข่งขัน                   

ด้วยการสร้างคุณค่าให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด(Value Proposition) กิจการจะสามารถ             

ด ารงอยู่ในระยะยาว (Sustainable) ภายใต้ปจัจยัทัง้โอกาสและความเสีย่งที่มผีลกระทบต่อกิจการและ            

ผู้มสี่วนได้เสยีได้อย่างไร และมกีารบรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะลดหรอืควบคุม

ความเสีย่งทีส่ าคญัใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่  

2.1.3 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดค่านิยมขององคก์รที่สะท้อนคุณลกัษณะของการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดี ดงันี้ หลกัการที่ซื่อสตัย์ยดึมัน่ในความดี (Integrity), ทีมงานที่ทุ่มเทด้วยใจ (Passion), 

กระบวนการที่ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย (Goal Oriented), การสร้างผลิตภัณฑ์ มุ่งมัน่เพื่อลูกค้า 

(Customer Centric) และการตอบแทนสงัคมสูค่วามยัง่ยนื (Caring)  
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2.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะส่งเสรมิการสื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั การตดัสนิใจใด ๆ 

จะน าเอาวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นตวัตัง้ โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและ

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ร สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2.2  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน               

กลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง  และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้               

อย่างเหมาะสมปลอดภยั 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

2.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท ากลยุทธ์และแผนประจ าปีสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ โดยค านึงถงึปจัจยัแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจน

โอกาสและความเสีย่งที่ยอมรบัได้และต้องสนับสนุนให้มกีารจดัท าหรอืทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

และกลยุทธ์ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี ไดค้ านึงถงึ

ผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 
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2.2.2  ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนประจ าปี คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มกีารวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม ปจัจยัและความเสีย่งต่าง ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งตลอดสาย 

Value Chain รวมทัง้ปจัจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ                  

โดยควรมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่าง               

ผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รบัข้อมูล

ประเดน็หรอืความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคยีงมาก

ทีสุ่ด 

(2) ระบุผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับุคคล 

กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม 

สิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี เพื่อน าไปวเิคราะห์และจดัประเดน็

ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อทัง้กจิการและผูม้สี่วนได้เสยี ทัง้นี้ 
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เพื่อเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการ                 

ใหเ้กดิผล 

2.2.3  ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบรษิัทจะก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4  คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศกัยภาพของกจิการ โดยจะก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ นอกจากน้ีจะตระหนักถงึ

ความเสี่ยงของการตั ้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม                

(Unethical Conduct) 

2.2.5  คณะกรรมการบรษิัทจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่าน            

กลยุทธแ์ละแผนงานสูก่ารปฏบิตัใิหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

2.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการ

ด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้มี

ผูร้บัผดิชอบดูแล จดัท า Action plan ระบุผู้รบัผดิชอบ งบประมาณตามแผนกลยุทธ์และการด าเนินงาน
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ประจ าปี ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตัวชี้ว ัดความส าเร็จของงานตามแผน และติดตามผลการ

ด าเนินงาน โดยให้มกีารประชุมเพื่อตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าตามที่

ผูบ้รหิารก าหนด รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานเพือ่พจิารณาปรบัแผนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
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3.1  คณะกรรมการบริษัทจะรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็น                  

ต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

หลกัปฏิบติั 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ  

(Strengthen Board Effectiveness) 
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3.1.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัิ

ที่หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ 

และอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัท าตารางองคป์ระกอบ

ความรู้ความช านาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการบรษิทัโดยรวมที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้เสียได้ รวมทัง้ต้องมี

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 คนที่มปีระสบการณ์ในธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลกัที่บรษิัท

ด าเนินกจิการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่            

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยต้องมจี านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกจิ 

3.1.3  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มสีดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการ             

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ท างานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างอสิระ 
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ข. กรรมการอสิระมจี านวนและคุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงาน ก.ล.ต .”) ตลอดจน                 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั ้งจะมีการดูแลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกับ

คณะกรรมการบรษิัททัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธภิาพและแสดงความเห็นได้อย่าง

อสิระ 

3.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

บรษิทัทีม่คีวามหลากหลายและขอ้มูลกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วน

การถอืหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่น 

ในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

3.2  คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแล            

ให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจ               

ในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ
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3.2.1  ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่                

มหีน้าที่ความรบัผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

บรษิทั และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้ชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่ง              

มอี านาจโดยไม่จ ากัด โดยแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทออกจากบุคคลที่ด ารง

ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3.2.2  ประธานกรรมการบรษิัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบรษิัท โดยหน้าที่ของ

ประธานกรรมการบรษิทั อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทัมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวฒันธรรม

องคก์ร ทีม่จีรยิธรรมและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และมมีาตรการทีดู่แลใหเ้รื่องส าคญั

ไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการ

จะอภิปรายประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิให้กรรมการ               

มกีารใชดุ้ลพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(5) การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการ           

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

3.2.3  ในกรณีที่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ไม่ไดแ้ยกออกจากกนัอย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัจะสง่เสรมิใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง

คณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการ โดยพจิารณา 

(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัจะประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

หรอื 

(2) แต่งตัง้กรรมการอสิระคนหนึ่งร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 

3.2.4  คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง             

ไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้
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กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรษิัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล                  

ถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

3.2.5  เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบรษิทั

ได้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 คณะ เพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรื่อง กลัน่กรอง

ขอ้มลู และเสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบต่อไป ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรหิาร 

  คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าที่ในการร่วมก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนการ

ด าเนินธุรกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา บรหิารจดัการ และก ากับดูแลการ

บรหิารงาน และการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทั รวมถงึพจิารณา ระงบั ยกเลกิ และอนุมตักิารใชจ่้าย 

การจดัซื้อ การจดัจา้ง และการด าเนินงานอื่น ๆ ตามอ านาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(โครงสรา้ง คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรหิาร ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร) 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี านาจหน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสีย่งประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั พร้อมทัง้

ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจ ากัดความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งจะต้องตดิตาม ประเมนิ และก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิาร

ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ (โครงสร้าง คุณสมบัติ การแต่งตัง้  

วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง) 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอี านาจหน้าที่พจิารณาและให้ความเหน็

ต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท เกี่ยวกบันโยบายด้านทรพัยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการท าธุรกจิขององค์กร 

ก ากับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร 

รวมทัง้การสร้างความมัน่ใจให้กับองค์กรว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร                 

ในต าแหน่งที่ส าคัญ  และรายชื่ อผู้ที่อยู่ ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาจะได้รับการทบทวน                 

อย่างสม ่าเสมอ (โครงสร้าง คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรบัผดิชอบ
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ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ               

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 

4. คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนืมอี านาจหน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบาย

และแนวทางการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท ศกึษาและก าหนดหลกัการและขอ้พงึปฏบิตัิที่ส าคญัของ

กระบวนการก ากบัดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ เผยแพร่หรอืสื่อสารต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏบิตัแิละเพื่อใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั รวมถงึการทบทวนขอ้ความประกาศเกีย่วกบัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลใหห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดขึน้มผีลในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 

(โครงสรา้ง คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่แีละความยัง่ยนื) 

5. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่สอบทานให้บรษิัทมีการรายการทางการเงนิ

อย่างถูกต้องและเพยีงพอ สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
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การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  พิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน สอบทานให้

บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบรษิทั พจิารณา คดัเลอืก 

เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดงักล่าวรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีพจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อให้

มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท และปฏิบัติการอื่นใดตามที่

คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โครงสร้าง 

คุณสมบตั ิการแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ) 

3.2.6  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้
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ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

3.3  คณะกรรมการบ ริษัทจะก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัด เลือกกรรมการ                               

มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบั

องคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.3.1  คณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน              

ซึง่สมาชกิสว่นใหญ่และประธานเป็นกรรมการอสิระ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องจดัให้มีการประชุม เพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการ              

มอีงคป์ระกอบความรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบุคคลดงักล่าวและเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนจะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี้

ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 
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เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
38 
 

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องทบทวนหลักเกณฑ์และวธิีการ               

สรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ              

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม  จะต้องค านึงถึง                 

ผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.4  ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการ            

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้

ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษัท             

ต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและ               

จงูใจให้คณะกรรมการบริษทัน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน          

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์                

ในการก าหนดค่าตอบแทน 
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3.4.2  ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท 

ประสบการณ์  ภาระห น้าที่  ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน 

3.4.3  ผูถ้อืหุ้นเป็นผู้อนุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงนิ

และไม่ใช่ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม

ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม เป็นต้น) และค่าตอบแทนตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิทั (เช่น โบนัส บ าเหน็จ เป็นต้น) โดยเชื่อมโยงกบัมูลค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุ้น 

แต่จะไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไป จนท าใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.4  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ที่สะท้อนถึงภาระ หน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของ

ค่าตอบแทนดว้ย  

3.4.5  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน ต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีป่รึกษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ 

หรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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3.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติั

หน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.5.1  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาท

หน้าทีข่องตน 

3.5.2  คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของ

กรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของ

กรรมการ เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบรษิัทได้อย่างเพียงพอ    

โดยก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

หรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั ทัง้นี้ เนื่องจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการบรษิัท              

อาจลดลง หากจ านวนบรษิทัที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิไป และใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ 

และเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
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3.5.4  ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลของบรษิทัเพือ่ประโยชน์ของ

ตน คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า บรษิัทมมีาตรการป้องกนัอย่างเพียงพอและมกีารแจ้งให้             

ผูถ้อืหุน้รบัทราบตามเหมาะสม 

3.5.5  กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ทัง้หมดที่ได้จดัให้มขีึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได ้

3.6  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและ             

การด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับ                           

ท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเข้าใจ

ถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ 

3.6.1  คณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 
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(1) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม              

ในบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแต่งตัง้                 

โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย   

 

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตาม

ขอ้ (1) และให้ตวัแทนของบรษิทัดูแลให้การปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิัท

ย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมผีู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบรษิัทต้องก าหนด

นโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่ อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย                   

และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการท า

รายการต่าง ๆเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคล            

ที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การท ารายการอื่นที่ส าคญั               

การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 
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3.6.2  หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมนีัยส าคญั เช่น มสีดัส่วนการถือหุ้นที่มี 

สทิธิออกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิม่เติม               

มีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท า Shareholders’ 

Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและ                

การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นขอ้มูล             

ในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

3.7  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมิน                    

ควรถกูน าไปใช้ส าหรบัการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.7.1  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อย             

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป 

โดยควรก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 
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3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการประเมินทัง้แบบคณะและรายบุคคล            

โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีการประเมินด้วยตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการบริษัท                     

จะพจิารณาใชว้ธิปีระเมนิแบบไขว ้(Cross Evaluation) ร่วมดว้ย รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและ

ผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและ

เสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และ

เปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.4  ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทต้องถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา                

ความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั 

3.8  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละคน               

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสริมสร้างทักษะและ

ความรู้ส าหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม า่เสมอ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ
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3.8.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บั

การแนะน าและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนิน

ธุรกจิของกจิการ  

3.8.2 คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้กรรมการได้รบัการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น              

อย่างต่อเนื่อง 

3.8.3  คณะกรรมการบรษิทัจะศกึษาและท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มูลที่เป็นปจัจุบนั

อย่างสม ่าเสมอ 

3.8.4  คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจ าปี 

3.9  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท                     

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.9.1  คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

3.9.2  จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของบรษิัท อย่างน้อย

ประมาณปีละ 6 ครัง้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไม่ได้มกีารประชุม 

รายเดือน คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ

บรษิัททราบในเดือนที่ไม่ได้มกีารประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทสามารถก ากับควบคุมและดูแล           

การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัเหตุการณ์ 

3.9.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มกีลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระ             

ทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 

3.9.4 ในการเรยีกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการบรษิทัหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่
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เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวธิอีื่น หรอื

ก าหนดวนันดัประชุมเรว็กว่านัน้ได ้

3.9.5  คณะกรรมการบรษิทัจะสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

เชญิผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ในฐานะที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาโดยตรง และเพื่อให้โอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสูงส าหรบัใช้ประกอบการ

พจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

3.9.6  คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิจากประธานเจา้หน้าที่

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบรษิทั หรอืผู้บรหิารอื่นที่ไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขต

นโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอื

ผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ่้ายของบรษิทั 

3.9.7  คณะกรรมการบรษิัทจะถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร มีโอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปญัหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน                

ความสนใจ โดยไม่มฝี่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
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3.9.8  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการที่เหมาะสม            

ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั

จะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกจิกรรม

ของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั  

3.9.9  เลขานุการบรษิทัจะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (Certified Programme) เลขานุการบรษิทั

จะไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย
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หลกัปฏิบติั 4  

สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 
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4.1  คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสูง ให้มีความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลที่มคีวามเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4.1.2  คณะกรรมการบรษิัทจะตดิตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ดูแลให้มผีู้บรหิารระดบัสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ พจิารณา

หลกัเกณฑ์และวธิีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
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4.1.3  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลให้ม ี

แผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ           

ผู้จดัการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบ                      

เป็นระยะดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูง ได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์           

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

4.1.5  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ที่บรษิทัอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูงอย่างชดัเจน                      

ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด ารงต าแหน่งได ้ 
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4.2  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและ                           

การประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.2.1 คณ ะกรรมการบริษั ท จะก าหนดโครงสร้างค่ าตอบแทนที่ เป็ น เค รื่ อ งจู งใจให้                        

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบั 

ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1) การพิ จารณ าความ เหมาะสมของสัด ส่ วน ค่ าต อบแทนที่ เ ป็ น เงิน เดื อ น                           

ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น 

Employee Stock Ownership Plan 

(2) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ต้องค านึงถึงปจัจัย เช่น                  

ระดับ ค่ าต อบแทนสู งกว่ าห รือ เท่ ากับ ระดับ อุ ต ส าหก รรม โดยป ระมาณ                         

ผลการด าเนินงานของกจิการ 

(3) การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และสือ่สารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
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4.2.2  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร จะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนและการประเมนิผลงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ อย่างน้อยใน

เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผลงานทีจู่งใจให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารกจิการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กล

ยุทธ์ และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการ

ล่วงหน้า 

(2) ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี 

หรอืมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิ และ

ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการอาวุโสต้องเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา 

รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่รบัทราบ 
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(3) อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และพจิารณาผลประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และปจัจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3  คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาหลกัเกณฑ์และปจัจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจน

อนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

4.2.4  คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์และปจัจยัในการประเมนิ 

ผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร 

4.3  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น                          

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ
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4.3.1  คณะกรรมการบรษิทัจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ ซึ่งอาจอยู่

ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผู้ถอืหุ้น

หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

4.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทั เช่น การมบีุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 

4.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อ                

การควบคุมกจิการ 

4.4  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง               

และกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั            

การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม เพือ่รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้ 
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4.4.2  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแล          

ให้พนักงานมกีารออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรู ้             

ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับ                  

ความเสีย่ง หรอืดแูลใหม้นีโยบายการลงทุนแบบ Life Path 
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หลกัปฏิบติั 5  

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Business) 
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5.1  คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิด

มู ล ค่ า แ ก่ ธุ ร กิ จ ค ว บ คู่ กั บ ก ารส ร้ า งคุ ณ ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ลู ก ค้ าห รื อ ผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง                                              

และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.1.1  คณะกรรมการบรษิัทจะให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ส่งเสรมิให้เกิด

นวตักรรม และดูแลใหฝ้่ายจดัการน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุง

การด าเนินงานและการตดิตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณค่าให้กจิการตามสภาพ

ปจัจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  

วธิคีดิ มุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิค้าและบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและ

กระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ 
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5.2  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนการด าเนินการ (Operation Plan) เพื่อให้      

มัน่ใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ                 

แผนกลยุทธ ์(Strategies) ของกิจการ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.2.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ ใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจ                         

อย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยี เพื่อเป็น

แนวทางใหทุ้กสว่นในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยอาจ

จดัท านโยบายหรอืแนวปฏบิตั ิซึง่อย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบตัิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพ

สทิธมินุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม  

การจดัสวสัดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม 

การดูแลสุขอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันา
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ศกัยภาพและส่งเสรมิความก้าวหน้า รวมถงึเปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพัฒนา

ทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน                     

ที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษา

ข้อมูลลูกค้า การบรกิารหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุสนิค้าและบรกิาร การติดตาม

วดัผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้                

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย (Sales Conduct) ต้องกระท า

อย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจ

ผดิของลูกคา้ 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม การช่วยให้ความรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถ

ในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ด้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชน

และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่ค้า เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่าง

กนัอย่างยัง่ยนื 
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(4) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนา

โครงการที่สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มกีารตดิตาม

และวดัความคบืหน้าและความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มัน่ใจว่า                  

บรษิัทจะไม่สร้างหรอืก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม              

การใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน (ส าหรบัการผลติ ขนส่ง หรอืในส านักงาน) การใชน้ ้า 

การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพที่ได้รบั

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจาก                 

การประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สร้าง                

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องและก าหนดให้บรษิัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รปัชัน่ต่อสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศ

นโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย 
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5.3  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย 

Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทัง้         

ตระหนกัว่าการใชท้รพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน                   

ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ จงึควรค านึงถงึ

ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม                   

มคีวามรบัผดิชอบ และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

5.3.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

กิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยทรพัยากรที่

กิจการควรค านึ งถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่  การเงิน  (Financial Capital) การผลิต 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
 

 
 

 
เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
63 
 

(Manufactured Capital) ภูมิปญัญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สงัคมและ

ความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital) 

5.4  คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับ  องค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั ้งดูแลให้ มี                         

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน                  

การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ   

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.4.1  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีนโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรพัยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ                 

และการก าหนดแนวทางเพือ่รองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึง                      

การบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.4.3  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มนีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของ                

ขอ้มูลสารสนเทศ โดยประเดน็ในนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ระดบัองคก์ร จะตอ้งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิัทได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  ในการรักษาความลับ 

(Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (Integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล 

(Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิห้มกีารน าข้อมูลไปใช้ในทางมชิอบ หรอืมกีารแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต   

(3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการใน                  

การบรหิารจดัการความเสีย่งดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่อง

ทางธุ รกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์                 

ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ และการบรหิารจดัการ

ขอ้มลูสารสนเทศ เป็นตน้ 
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(4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์และปจัจยัในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงาน 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบุคคล

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกจิ (Business Model)             

เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 6  

ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
 

 
 

 
เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
67 
 

6.1  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและ 

การควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ                          

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.1.1  คณะกรรมการบรษิัทจะศึกษาและท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคญัของกิจการ และ

อนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

6.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งที่สอดคล้อง

กบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของกิจการ ส าหรบัเป็นกรอบการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า และดูแลใหม้ีการทบทวนนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 ครัง้  

6.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจัจัย                    

ทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บรษิัทไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้  

ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์               
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(Strategic Risk) ความเสี่ย งด้ านการปฏิบัติ งาน  (Operational Risk) ความเสี่ย งด้ านการเงิน                

(Financial Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า บรษิัทได้มกีารประเมินผลกระทบและโอกาส             

ทีเ่กดิขึ้นของความเสีย่งทีไ่ด้ระบุไว ้เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งที่เหมาะสม  เช่น 

การยอมรบัความเสี่ยง (Take) การลดหรอืการควบคุมความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(Terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) 

6.1.5  คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้คณ ะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรอง ข้อ  6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิ จารณา                       

ตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ  

6.1.6  คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสี่ยง

อย่างสม ่าเสมอ 

6.1.7  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล  
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6.1.8  ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ                     

(เช่น มสีดัส่วนการถอืหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการบรษิทั

จะน าผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ย งมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา                  

ตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย   

6.2  คณะกรรมการบริษัทจะจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ี                          

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ              

อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6.2.2  คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยควรมหีน้าทีอ่ย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
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(1) สอบทานให้กิจการมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy 

and Completeness) 

(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน                    

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

(3) สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง   

(4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ

ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(5) พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและ

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ประชุมกับผู้สอบบัญชี               

โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละครัง้ 

(6) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่ อ ให้ มั น่ ใจ ได้ ว่ า เป็ น ไป ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  รายก ารดังก ล่ า ว                               

มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกจิการ 
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(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รปัชนัของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นทุจรติ 

6.2.3  คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้บริษัทจัด ให้มีกลไกหรือ เครื่องมือที่ จะท าให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เช่น 

เอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมู ล การได้หารือร่วมกับ                

ผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระ

ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทาน  

ไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
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6.3  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นได้ระหว่างบริษทักบั ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนั

การใช้ประโยชน์อันมิควรในทรพัย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับ                 

ผู้ท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                

ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา                   

ความน่าเชื่อถอื (Integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล (Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มูลที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท                

จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาท ิ                  

ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแลให้มแีนวทางและวธิปีฏบิตัิ เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอน
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การด าเนินการ และการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท

และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดใหก้รรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยี และไม่มสีทิธอิอกเสยีงตาม

กฎหมายในวาระใด ๆ รายงานการมสี่วนไดเ้สยีก่อนการพจิารณาวาระดงักล่าว และบนัทกึไวใ้นรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ขอใหไ้ม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระนัน้  

6.4  คณ ะกรรมการบ ริษัท จะก ากับดูแล ให้มี ก ารจัดท าน โยบายและแนวป ฏิบัติ                               

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก                 

เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัได้จริง  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดท านโยบายการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention 

Policy) และจะจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึง                      

การสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลูกฝงัใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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6.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ                         

การด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.5.1  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก                     

ตดิตามความคบืหน้า แกไ้ขปญัหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และดแูลใหม้กีารจดัช่องทาง

เพื่อการรบัข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบั              

เรื่องรอ้งเรยีนไวใ้นเวบ็ไซต ์หรอืรายงานประจ าปี  

6.5.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มนีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชี้เบาะแส 

โดยจะก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท หรอืผ่านกรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบของกจิการ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

6.5.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส                   

ทีแ่จง้เบาะแส ดว้ยเจตนาสุจรติ 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
 

 
 

 
เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
75 
 

 

 

หลกัปฏิบติั 7  

รกัษาความน่าเช่ือถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
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7.1  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงาน                    

ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์

มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.1.1  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูล                

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ                  

โดยบุคลากรดังกล่าวหมาย  รวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้จัดท าบัญช ี                             

ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงปจัจัย                   

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณีทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปจัจยัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีดว้ย   

(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  

(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวมทัง้ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสาร                   

ในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี   
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(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั  

7.1.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถงึงบการเงนิ รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้จะสนับสนุน              

ให้บรษิัทจดัท าค าอธิบาย และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 

หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงนิ  และผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส             

ไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

7.1.4  ในกรณี ที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่ ง               

เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น 

ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในสว่นทีเ่กีย่วเนื่องกบั Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
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7.2  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการช าระหน้ี     

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.2.1  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมนิฐานะการเงนิของ

กิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและ               

ฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้ถงึปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ และ

ความสามารถในการช าระหน้ี  

7.2.2  ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

อนุมัติคณะกรรมการบริษัทจะมัน่ใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ อง                     

ในการด าเนินกจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหน้ี 
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7.3  ในภาวะท่ี กิจการประสบปัญหาทางการเงิน  หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 

คณะกรรมการบริษทัจะหาทางท าให้มัน่ใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืน

ท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้น้ี ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.3.1 ในกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้  หรือมีปญัหาทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามอย่างใกล้ชดิ และดูแลให้กจิการประกอบธุรกจิด้วยความระมดัระวงั และ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู   

7.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปญัหาทางการเงิน                

โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้ี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปญัหา               

โดยใหฝ้า่ยจดัการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

7.3.3  คณะกรรมการบรษิัท ควรมัน่ใจได้ว่า การพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแก้ไขปญัหา

ทางการเงนิของบรษิทั ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
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     ตวัอย่างสญัญาณบ่งชี ้ 

(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 

(2) กระแสเงนิสดต ่า 

(3) ขอ้มลูทางการเงนิไม่ครบถว้น   

(4) ขาดระบบบญัชทีีเ่หมาะสม 

(5) ขาดการประเมนิกระแสเงนิสดและงบประมาณ  

(6) ไม่มแีผนธุรกจิ 

(7) สว่นหน้ีสนิทีเ่พิม่ขึน้เกนิกว่าสว่นสนิทรพัย์ 

(8) มปีญัหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเกบ็หนี้   

7.4  คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.4.1  คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน กา รปฏิบัติต่อพนักงาน                    

และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้              
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค านึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศ  

หรือในระดับสากล ทัง้นี้  อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่ม               

แยกต่างหากตามความเหมาะสมของกจิการ 

7.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้ขอ้มูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคญั และสะทอ้นการปฏบิตัิ

ทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

7.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงาน หรือผู้รบัผิดชอบ                

งานนักลงทุนสมัพนัธ์ ท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน 

นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.5.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล              

ต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบั 

และขอ้มูลที่มตี่อผลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติาม

นโยบายดงักล่าว   
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7.5.2  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารก าหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก 

โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั ค่านิยม และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ และผูจ้ดัการฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

7.5.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทาง และสนับสนุนงาน                    

ด้านนักลงทุนสมัพันธ์ เช่น การจดัให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจดัการข้อมูลที่มีผล               

ต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพัน ธ์ให้ชัดเจน                  

เพือ่ใหก้ารสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   

7.6  คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่

ข้อมูล 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
 

 
 

 
เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
83 
 

ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบรษิัท โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูล             

ทีเ่ป็นปจัจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทั   

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

(3) รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนัและ

ของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้

(6) ข้อมูล  หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน                   

หรอืสือ่ต่าง ๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสร้างกลุ่ มบริษัท  รวมถึงบริษัทย่ อย  บริษัทร่วม  บริษัทร่วมค้า และ                   

Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุ้น

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
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(10) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสอืเชญิประชุมสามญั และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบับรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(13) นโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายการ

ก ากบัดูแลและจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายด้านบรหิารความเสี่ยง 

รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่าง ๆ 

(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ งของ

คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึเรื่องทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความ

ยัง่ยนื 

(15) จรรยาบรรณส าหรบัพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของ             

นกัลงทุนสมัพนัธ ์
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(16) ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงาน หรอืร้องเรยีน หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

เลขานุการบรษิทั เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
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หลกัปฏิบติั 8  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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8.1  คณะกรรมการบริษทัจะดแูลให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั

ของบริษทั 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

8.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย  และ

ประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการไดผ้่านการพจิารณา และ/หรอืการอนุมตัิ

ของผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องส าคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะสนับสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 

(1)     การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่อง              

ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบรษิัทปฏิเสธเรื่อง               

ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบรษิทัจะแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทราบ 
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(2)     หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า 

8.1.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นมขี้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

และเพยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร             

ทีเ่กีย่วขอ้ง และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั อย่างน้อย 28 วนั ก่อนวนัประชุม 

8.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม                 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน เว็บไซต ์                      

ของบรษิทัดว้ย 

8.1.6  หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 

และเผยแพร่พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย โดยรายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้จะประกอบดว้ย 

(1) วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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(2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพือ่ทราบ หรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่อง ๆ 

อย่างชดัเจน เช่น ในวาระทีเ่กี่ยวกบักรรมการ ได้แยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการ และ

การอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ             

การประชุมทีเ่สนอ ซึง่รวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัจ่ิายปนัผล – นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจ่าย

พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ายปนัผลจะใหเ้หตุผล

และขอ้มลูประกอบเช่นกนั 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวตักิารศกึษา และการท างาน จ านวน

บรษิัทจดทะเบียน และบรษิัททัว่ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และ

วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอ                

ชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วม

ประชุมปีทีผ่่านมา และวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
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ค. วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ

ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี– ชื่อผู้สอบบญัชี บรษิัทที่สงักดั ประสบการณ์ท างาน 

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและ             

แจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของ

กรรมการอสิระที่บรษิัทเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถอืหุ้นต้อง

แสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ ของสถานที ่                  

จดัประชุม เป็นตน้ 

8.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย                  

ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ
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8.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวก

ในการเขา้ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม  และเพยีงพอต่อการอภิปราย 

สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

8.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ  ที่ เป็นการจ ากัดโอกาส                     

การเขา้ประชุม หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ควรก าหนดใหผู้้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

ต้องน าเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดูแล               

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น                       

ทัง้การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท า              

ไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

8.2.4  ประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมให้เป็นไป

ตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุม                

ที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและ                   

ตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้ 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/001   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               1 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562) 

2 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566) 
 

 
 

 
เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
92 
 

8.2.5  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุม

และในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ    

วาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6  กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถ

ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7  ก่อนเริม่การประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รบัทราบจ านวนและสดัส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง  และการนับ                

คะแนนเสยีง 

8.2.8  ในกรณี ที่ วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยก                  

ในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9  คณะกรรมการบรษิัทจะสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั และ

ส่งเสรมิให้มบีุคคลที่เป็นอสิระ เป็นผู้ตรวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผย              

ผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้   

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 
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8.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุม  และการจัดท ารายงาน                     

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

8.3.1  คณ ะกรรมการบริษัท จะดู แล ให้บ ริษัท เปิ ด เผยมติที่ ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ น  พร้อม                              

ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบนเว็บไซต ์              

ของบรษิทั 

8.3.2  คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดส่งส าเน ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้ น                             

ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูล                   

อย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บรหิารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม 

ไม่เขา้ร่วมการประชุม 
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(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ                 

ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ – นามสกุลของผูถ้าม และผูต้อบ 


