บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการในจํานวนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอสําหรับการทําหน้าทีโ่ ดยขึน้ อยู่
กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อย
กว่ า 3 ท่ า น และต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น ซึ่ง เป็ น กรรมการอิส ระและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. กรรมการของบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษทั
4. ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่าง
ชัดเจน ในกรณีผู้ทจ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการเคยดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของ
บริษทั มาก่อน ต้องพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. กรรมการของบริษัทที่ได้รบั การเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”)
จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 1/2 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1.
2.
3.

4.

5.

6.

กรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรรมการต้องไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทํา
โดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่ วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
กรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กรรมการของบริษัททุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลบริษทั ข้อบังคับของบริษทั และหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทัง้ มีความหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถแบบมืออาชีพ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั รวมทัง้ ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการของบริษัทต้องเป็ นผู้ท่สี ามารถอุทศิ เวลาให้แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีท่มี กี าร
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามอย่างใดอย่าง

7.
8.

หนึ่งหรือหลายอย่างในบริษทั อื่น จะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้การดํารงตําแหน่ งดังกล่าว กระทบต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั
กรรมการบริษทั แต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ไม่เกิน 5 บริษทั รวมตําแหน่งกรรมการในบริษทั
กรรมการของบริษทั จะต้องไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบริษทั อื่นใดในอนาคต
ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ ประกอบธุรกิจในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษทั

วาระการดํารงตําแหน่ ง
1.

2.
3.

4.
5.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งนัน้ ให้พจิ ารณาจากกรรมการทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง
กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคาํ สั ่งให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท และให้การลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษทั
กรรมการของบริษทั มีกําหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 75 ปี หากกรรมการของบริษทั มีอายุครบ 75 ปี ในขณะ
ทีย่ งั ดํารงตําแหน่ งอยู่ ก็ให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไปจนครบกําหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ และหากขณะเสนอ
เลือกตัง้ กรรมการของบริษัทผู้นัน้ มีอายุยงั ไม่ครบ 75 ปี ก็ยงั สามารถได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งได้

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ดูแลโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม รวมถึงติดตาม และดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั มีความสมดุลทัง้ ในเรื่องธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนช่วยดูแลให้มกี ารนํ านโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทไป
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและพิจารณากําหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการ ผู้จดั การใหญ่
ตลอดจนกรรมการท่านอื่นรวมถึงกรรมการอิสระ

4. ทําหน้าทีป่ ระธานของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกํากับการจัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อ การนําเสนอ
วาระของฝ่ ายจัดการ และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความ คิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณาลงมติอย่างเป็ นอิสระ
5. สนับสนุ นให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารร่วมประชุม
ด้วย
6. ทํ า หน้ า ที่ป ระธานของที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ควบคุ ม การประชุ ม ให้เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริษัท และ
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติเป็ นอย่างอื่น
7. ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการทําหน้าทีก่ รรมการบริษทั
รวมถึงการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อเพิม่ พูนความรู้
8. ส่งเสริมและเป็ นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ
บริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
9. ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบอย่างยั ่งยืนต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ละการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องให้เกิดขึน้ ในทุกระดับ ตัง้ แต่กรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
10. เป็ นต้นแบบทีด่ ใี นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ และจัดสรรเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเพียงพอ โดยมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule)
รวมทัง้ คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสีย ทัง้ ยังต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลัก
Fiduciary Duties ในการกํากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ดังนี้
1. Duty of Care ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหาร
จัดการกิจการต่างๆ ของบริษทั
2. Duty of Loyalty ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องไม่ยอมให้ผล
ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของบริษทั
3. Duty of Obedience ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
มติคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. Duty of Disclosure ซึ่งกําหนดให้กรรมการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และตรงตาม
กําหนดเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. ทําความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และทําหน้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ชื่อมโยง
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับฝ่ ายจัดการ โดยกําหนดนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจและทิศทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกํากับดูแลกิจ การที่ดี ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้บริหารและฝ่ ายจัด การ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ําหนด
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน อีกทัง้
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พิจารณาและให้กรอบแนวทางการดําเนินงานและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษทั รวมถึงดูแล
ให้มกี ลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั
ดูแลให้มนี โยบายและให้มกี ารดําเนินการเกีย่ วกับนโยบาย ดังต่อไปนี้
(1) หลักการกํากับดูแลกิจการโดยมีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทราบ และมีการ
ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
(2) นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และกระบวนการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว
(3) นโยบายและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบายและ
กลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นมืออาชีพ และไม่ถูกครอบงําจากหน่วยงานทีป่ ระกอบธุรกิจ
(4) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และให้มกี ารจัดทําและสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว
พิจารณาและอนุ มตั แิ ผนธุรกิจประจําปี และงบประมาณ ที่ฝ่ายจัดการนํ าเสนอ รวมถึงพิจารณาและอนุ มตั ิ
เรื่องทีส่ าํ คัญของบริษทั ตามทีก่ ําหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางของบริษทั
ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดูแลให้มรี ะบบและการดําเนินการทีม่ ั ่นใจได้ว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็ น รวมถึงมีกระบวนการรายงานข้อมูลที่สําคัญให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพจากฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ปฏิบตั ติ ามอํานาจบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้และจัดเตรียมแผน
ทีจ่ ะใช้ในการแก้ไขปั ญหากรณีทบ่ี ริษทั ประสบปั ญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหาทางการเงิน
ดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า
หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร
และจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดูแลให้มกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
บริษัท รวมทัง้ ดูแลให้มีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้
ดูแลให้มกี ระบวนการสรรหากรรมการบริษทั ทีช่ ดั เจน โปร่งใส มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มีการอบรม
และพัฒนาให้กรรมการบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การเสริมสร้าง
ทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสมํ่าเสมอ
ดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท ตลอดจนมีการอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ ง
รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่ง
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กําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทัง้
ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เฉพาะด้านต่างๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม รวมถึงดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จัดทําและเปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุ นการดําเนินงาน
และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ให้มคี วามครบถ้วน และถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ดูแลให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดําเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและให้มกี าร
กําหนด สื่อสาร และปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบของบริษทั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียรวมถึงยึดถือจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษทั
ดูแลให้มรี ะบบการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ ําคัญทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นข้อมูลทางการเงิน
ต่อหน่ วยงานทางการ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และสาธารณชนทัวไป
่ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และโปร่งใส
ในเวลาที่เหมาะสม เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนถึงการ
ปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างคุณค่าแก่กจิ การอย่างยั ่งยืน
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ และดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน รวมถึงดูแล
ให้มกี ารเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ดูแลให้มหี น่ วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทท่ี าํ หน้าทีใ่ นการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ดูแลให้บริษทั มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส

