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บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท 
 

องค์ประกอบ  

1.  คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการในจ านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรบัการท าหน้าท่ี

โดยขึ้นอยูกั่บขนาดและลกัษณะของธุรกิจ  

2.  คณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แต่

ต้องไม่น้อยกวา่ 3 ท่าน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ท่าน ซึ่งเปน็กรรมการ

อสิระและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการตลาดทนุ ส านักงานก ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

3.  กรรมการของบรษัิทได้รบัการเลือกต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษัิท เปน็ไปตามกฎหมายและ

ข้อบังคับของบรษัิท  

4.  ประธานกรรมการต้องไม่เปน็บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดัการใหญ่และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหวา่ง

กันอยา่งชัดเจน ในกรณีผู้ท่ีจะได้รบัแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ของบรษัิทมาก่อน ต้องพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ป ี 

5.  กรรมการของบรษัิทท่ีได้รบัการเสนอชื่อจากธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่”) จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 1/2 ของกรรมการท้ังหมดของบรษัิท  

 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิท  

1.  กรรมการต้องไม่เปน็บุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ  

2.  กรรมการต้องไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท่ี์ได้

กระท าโดยทุจรติ และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การหรอืหน่วยงาน

ของรฐั ฐานทุจรติต่อหน้าท่ี  

3.  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ด้วยบรษัิทมหาชน

จ ากัด กฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเปน็ผู้ถือหุ้นตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด  

4.  กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษัิท 

หรอืเข้าเปน็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรอืเปน็หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดชอบในห้างหุ้นส่วน

จ ากัด หรอืเปน็กรรมการของบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอืน่ท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกัน และ

เป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษัิท ไม่วา่จะเพื่อประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผู้อืน่ เวน้แต่จะได้แจง้ให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง  

5.  กรรมการของบรษัิททุกคนรวมถึงกรรมการอสิระต้องมีคณุสมบัตเิปน็ไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบรษัิท ข้อบังคับของบรษัิท และหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี รวมท้ังมีความหลากหลายท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถแบบมืออาชีพ
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ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท รวมท้ังต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา  

6.  กรรมการของบรษัิทต้องเปน็ผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏบิัติหน้าท่ีได้อยา่งเตม็ท่ี ในกรณีท่ีมี

การด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร หรอืกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งในบรษัิทอืน่ จะต้องใชค้วามระมัดระวงัมิให้การด ารงต าแหน่ง

ดังกล่าวกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบรษัิท 

7. กรรมการบรษัิทแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บรษัิทรวมต าแหน่งกรรมการในบรษัิท 

8. กรรมการของบรษัิทจะต้องไม่เปน็กรรมการของบรษัิทยอ่ยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืบรษัิทอืน่ใดใน

อนาคตท่ีเป็นบรษัิทยอ่ยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกับธุรกิจของ

บรษัิท 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามถ้า

จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเปน็สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงใน

สามโดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งน้ันให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

2. กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อกีได้ 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ(ก)ตาย(ข)ลาออก(ค)ขาด

คุณสมบัติหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด(ง)ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง(จ)ศาลมีค าส่ังให้

ออก 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกตอ่บรษัิทและให้การลาออกมีผลต้ังแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบรษัิท 

5. กรรมการของบรษัิทมีก าหนดเกษียณอายุเม่ือครบ75ปีหากกรรมการของบรษัิทมีอายุครบ75ปีในขณะ

ท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูก็่ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบก าหนดวาระแล้วจงึเกษียณอายุและหากขณะ

เสนอเลือกต้ังกรรมการของบรษัิทผู้น้ันมีอายุยงัไม่ครบ75ปีก็ยงัสามารถได้รบัเลือกต้ังให้กลับเข้ามา

ด ารงต าแหน่งได้ 

 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ดูแลโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทให้มีความเหมาะสม รวมถึงติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบรษัิทมีความสมดุลท้ังในเรือ่งธรรมาภิบาลและประสิทธภิาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
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2. ส่งเสรมิให้กรรมการทกุคนชว่ยดูแลให้มีการน านโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ บรษัิทไป

ปฏิบัติอยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษัิทและพิจารณาก าหนดวาระการประชุมรว่มกับกรรมการ ผู้จดัการใหญ่

ตลอดจนกรรมการท่านอืน่รวมถึงกรรมการอสิระ 

4. ท าหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยก ากับการจดัสรรเวลาให้เพียงพอต่อการ

น าเสนอวาระของฝา่ยจดัการและเปิดโอกาสให้กรรมการบรษัิทมีการอภิปรายซักถามแสดงความ

คิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถพิจารณาโดยละเอยีดรอบคอบก่อนการพิจารณาลงมติอยา่ง

เป็นอสิระ 

5. สนับสนุนให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เปน็ผู้บรหิาร โดยไม่มีกรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิารรว่ม

ประชุมด้วย 

6. ท าหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ควบคมุการประชุมให้เปน็ไปตามข้อบังคับของบรษัิทและ

ด าเนินการประชุมให้เปน็ไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมเวน้แต่ท่ีประชุมจะ

มีมติเป็นอยา่งอืน่ 

7. ส่งเสรมิให้กรรมการบรษัิทเข้ารว่มสัมมนาและอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีกรรมการ

บรษัิทรวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้

8. ส่งเสรมิและเปน็แบบอยา่งท่ีดีในการปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสรมิให้

กรรมการบรษัิทยดึถือปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9. ส่งเสรมิการด าเนินกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบอยา่งยัง่ยนืต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือสรา้งความตระหนักรูแ้ละการปฏิบัติท่ีถูกต้องให้เกิดขึน้ในทุกระดับต้ังแต่

กรรมการบรษัิทผู้บรหิาร และพนักงาน 

10. เป็นตน้แบบท่ีดีในการส่งเสรมิให้เกิดความสัมพนัธท่ี์ดีระหวา่งกรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิารและกรรมการท่ี

ไม่เป็นผู้บรหิาร และระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝา่ยจดัการ 

 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทต้องมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติ

หน้าท่ีอยา่งเพียงพอ โดยมีความเป็นอสิระในการตัดสินใจภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ (Business Judgement Rule) รวมท้ังค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ขององค์กรตลอดจนผู้

มีส่วนได้เสีย  ท้ังยังต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลัก  Fiduciary Dutiesในการก ากับดูแลการ

บรหิารงานของบรษัิทดังน้ี 

1. Duty of Care ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและระมัดระวงัในการ

บรหิารจดัการกิจการต่างๆของบรษัิท 

2. Duty of Loyalty ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยสุ์จรติและต้องไม่ยอม

ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของบรษัิท 
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3. Duty of Obedience ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องปฏิบัตติามกฎหมายวตัถุประสงค์และข้อบังคับของ

บรษัิทมติคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. Duty of Disclosure ซึ่งก าหนดให้กรรมการเปดิเผยข้อมูลอยา่งถูกต้องเพียงพอ โปรง่ใสและตรง

ตามก าหนดเวลา 

 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษัิทมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1. ท าความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทและท าหน้าท่ีเปน็ผู้

เชื่อมโยงระหวา่งผู้ถือหุ้นกับฝา่ยจดัการ โดยก าหนดนโยบายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจและ

ทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงจดัให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนควบคมุดูแลให้ผู้บรหิารและ

ฝา่ยจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

2. ก าหนดวตัถุประสงค์เปา้หมายกลยุทธน์โยบายการด าเนินงาน ตลอดจนจดัสรรทรพัยากรส าคัญ

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการ

ด าเนินงานอกีท้ังพิจารณาและให้กรอบแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์นภาพรวม

ของบรษัิทรวมถึงดูแลให้มีกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษัิท 

3. ดูแลให้มีนโยบายและให้มีการด าเนินการเก่ียวกับนโยบายดังต่อไปนี้ 

(1) หลักการก ากับดูแลกิจการโดยมีการส่ือสารระหวา่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทราบและมี

การทบทวนอยา่งสม่าเสมอ 

(2) นโยบายวา่ด้วยการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกระบวนการดูแลความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันและติดตามดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

(3) นโยบายและกระบวนการควบคุมการบรหิารความเส่ียงด้านต่างๆ รวมท้ังมีการทบทวนนโยบาย

และกลยุทธอ์ยา่งสม่าเสมอตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อยา่งสมบูรณ์มีความเปน็มืออาชีพและไม่ถูกครอบง าจากหน่วยงานท่ีประกอบธุรกิจ 

(4) นโยบายวา่ด้วยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวทางปฏิบัติส าหรบัมาตรการในการ

ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่และให้มีการจดัท าและส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัดังกล่าว 

4. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจ าปีและงบประมาณท่ีฝา่ยจดัการน าเสนอรวมถึงพิจารณาและ

อนุมัติเรือ่งท่ีส าคัญของบรษัิทตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางของบรษัิท 

5. ดูแลให้มีระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธภิาพเปน็ไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ดูแลให้มีระบบและการด าเนินการท่ีม่ันใจได้วา่การด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปด้วย

ความเรยีบรอ้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเปน็ รวมถึงมีกระบวนการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญให้

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธภิาพจากฝา่ยจดัการ เพื่อให้ปฏิบัติตาม

อ านาจบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบได้อยา่งสมบูรณ์ 
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7. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีและ

จดัเตรยีมแผนท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหากรณีท่ีบรษัิทประสบปัญหาหรอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

ทางการเงิน 

8. ดูแลและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณประโยชน์

ต่อลูกค้าหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องและมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรวมถึงติดตามดูแลให้ฝา่ย

จดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เปน็ไปอยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

9. ดูแลให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของบรษัิทรวมท้ังดแูลให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการด าเนินงานการบรหิารความเส่ียงเพื่อให้บรษัิทสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

หลักได้ 

10. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการบรษัิทท่ีชัดเจนโปรง่ใสมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษัิทซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน มีการอบรมและพัฒนาให้กรรมการบรษัิทมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีความเขา้ใจโครงสรา้งและ

ความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นรวมท้ังการเสรมิสรา้งทักษะและความรูส้ าหรบัการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ

อยา่งสม่าเสมอ 

11. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บรหิารระดับสูง

ของบรษัิทตลอดจนมีการอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏบิัติงานการจดัท าแผนสืบทอด

ต าแหน่งรวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 

12. ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และฝา่ยจดัการอยา่งชัดเจน

รวมท้ังติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝา่ยจดัการปฏบิัติหน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

13. แต่งต้ังคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือช่วยคณะกรรมการบรษัิทในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านต่างๆตามความจ าเปน็และเหมาะสมรวมถึงดูแลให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานจดัท าและเปดิเผยรายงานผลการปฏิบัติงาน 

14. แต่งต้ังเลขานุการบรษัิทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทให้มีความครบถ้วนและถกูต้องตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

15. ดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบรษัิทด าเนินไปอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและให้

มีการก าหนดส่ือสารและปฏบิัติตามความรบัผิดชอบของบรษัิทต่อผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงยดึถือ

จรรยาบรรณและจรยิธรรมของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานตลอดจนจรรยาบรรณของบรษัิท 

16. ดูแลให้มีระบบการจดัท าและการเปดิเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญท้ังท่ีเปน็และไม่เปน็ข้อมูลทาง

การเงิน ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนท่ัวไปอยา่งถกูต้องเพียงพอ ชัดเจน 

และโปรง่ใสในเวลาท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏบิัติท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

สะท้อนถึงการปฏิบัติท่ีสรา้งคุณค่าแก่กิจการอยา่งยัง่ยนื 
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17. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนรว่มในการตัดสินใจในเรือ่งส าคัญและดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือ

หุ้นเปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ยโปรง่ใส มีประสิทธภิาพ และเอือ้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใชสิ้ทธขิองตน 

รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอยา่ง

ถูกต้องและครบถ้วน 

18. ดูแลให้มีหน่วยงานหรอืผู้รบัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธท่ี์ท าหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้เสียอืน่ เชน่ นักลงทนุ นักวเิคราะห์ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลารวมท้ัง

ส่งเสรมิให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่้อมูล 

19. ดูแลให้บรษัิทมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

 


