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บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

บทนาํ 
 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง กระบวนการและโครงสรา้งท่ีควบคุมธุรกิจและกิจการ

ของบริษัท เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยการปรบัปรุงการประกอบการของ

บริษัทและความสามารถในการรับผิดชอบของบริษัทต่อผูถื้อหุน้ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขา้งตน้  

คณะกรรมการของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จึงไดป้รบัปรุงเอาแนวทางปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาปรบัใชใ้นบริษัทต่อไป 

 

แนวทางปฏิบติัควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งพนัธะทางสญัญาท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะ

ทบทวนแนวทางปฏิบัติและปรับเปล่ียนในบางกรณีเพ่ือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์บริษัท และ

ประโยชน์สงูสุดท่ีบริษัทควรจะไดร้บั  

 

นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตระหนักและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง

เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง 

- ขอ้มลู 

- วนั เวลา สถานท่ี และ 

- วาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุม

รวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจ และ 

- กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 

โดยใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีกฎหมายจะยินยอมใหท้ําได้

อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ในเอกสารเชิญประชุม โดยเน้นรายละเอียดใหผู้อ่้านท่ีไม่ทราบถึง

ความเป็นมาของเร่ืองน้ัน ๆ มาก่อนสามารถเขา้ใจเร่ืองไดโ้ดยง่าย 

 บริษัทเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ไวใ้น Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะ 

จดัส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

อยา่งเพียงพอ 
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 บริษัทจะละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศ

ของการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 บริษัทอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผูถื้อหุน้

ประเภทสถาบนั ใหไ้ดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ีโดยไมมี่ค่าใชจ้า่ย 

และไมใ่หมี้วธีิการท่ียุง่ยาก ตลอดจนละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้

ประชุมของผูถื้อหุน้ 

 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้มีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปี โดยใหส่้งคาํถาม

ภายในเดือนมกราคม เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 บริษัทอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

 บริษัทอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

 คณะกรรมการมีการกาํหนดเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพ่ือพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ี 

ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม ่

 บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารละเวน้การเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า

ในทุกกรณี ถา้หากมีวาระเพิ่มเติมท่ีจาํเป็นก็จะขอใหท้ําการจดัการประชุมใหม่เพ่ือวาระ 

ดงักล่าว เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้อ่ืน ๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยให้

เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ พิจารณาล่วงหน้า 

ภายในเดือนมกราคมพรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั 

 บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทาง 

การลงคะแนนเสียงไดแ้ละเสนอช่ือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ

เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 บริษัทใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญัทุกกรณีเพ่ือความโปร่งใสและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

เพ่ือจะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
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2. การกาํกบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

 บริษัทมีการกาํกบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน โดยกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายใน

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วใ้นคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทํางาน ควบคู่กบัการใชม้าตรการ

ตามกฎหมายในการดูแลผูบ้ริหารในการนําขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กาํหนดเป็นหลกัใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครดัในการท่ีตอ้งเก็บรกัษาสารสนเทศ

ท่ีสาํคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู

ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าน้ัน นอกจากน้ี ในการซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยบริษัท กรรมการ

และผูบ้ริหารตอ้งแจง้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงาน 

ก.ล.ต.) ภายในเวลาท่ีกาํหนด พรอ้มทั้งส่งสาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บับริษัท เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน

และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ   ดงัต่อไปน้ี 

 กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ความซ่ือสตัยสุ์จริตเพ่ือรกัษา

ผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุน้ และเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

และ ทนัเวลา 

 อนุมติัวสิยัทศัน์ แผนยุทธศาสตร ์พนัธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน 

รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การนําเร่ืองดงักล่าวไปปฏิบติั 

 ประเมินผลการดาํเนินการของบริษัทและผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหาร  

 ดูแลใหเ้กิดความมัน่ใจในการรบัช่วงบริหารงานของสมาชิกระดบัสงูในฝ่ายจดัการ 

 ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติั

ในการทาํงาน ขอ้กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูล ขอ้กาํหนดของการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัตลอดจน

ขอ้กําหนดการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย ์รวมทั้งตรวจสอบใหมี้การปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

 ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การจดัการความเส่ียง ตลอดจนระบบการควบคุมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ดูแลใหมี้กลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

 เสนอช่ือผูท่ี้จะเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผูถื้อหุน้ 

นอกจากน้ี กรรมการแต่ละคนควรวางตวัเป็นกลางในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนหรือผูถื้อหุน้ท่ี

แต่งตั้งตนเป็นกรรมการ มีส่วนไดเ้สีย มิฉะน้ัน กรรมการผูน้ั้นอาจถูกตั้งขอ้สงสยัได ้
 

องคป์ระกอบและการเลือกสรรคณะกรรมการบรษิทั 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณห์รือความรูอ้ย่างกวา้งขวางใน

สาขาต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง  เช่น การบญัชี การเงิน การจดัการ ธุรกิจการส่ือสาร และการวางแผน  

กลยุทธ ์เป็นตน้ 
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2.  การเลือกสรรกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงอาจจะเสนอบุคคลเขา้รบัคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทได  ้คณะกรรมการบริษัทจะแนะนําบุคคลดังกล่าวเพ่ือใหผู้้ถือหุน้คัดเลือก 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบติัของผูน้ั้นก่อนท่ีจะ

เสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกสรรใหส้อดคลอ้งกบัภาระผูกพนัท่ีบริษัทหรือผูถื้อหุน้

หลกัมีต่อบุคคลท่ีจะเขา้รบัการคดัเลือก รวมทั้งจะคาํนึงถึงสญัญาท่ีบริษัทมีต่อผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

 

3.  มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท 

บุคคลผูท่ี้จะเขา้รบัการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษัทน้ัน จะไดร้บัการคดัเลือกโดยพิจารณา

จากคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 ประสบการณ ์

 ความรู ้

 ความซ่ือสตัย ์และ 

 ความเขา้ใจในภาพรวมดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารและอุตสาหกรรมประเภทน้ี 

 สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจตอ้งมีการเลือกสรรกรรมการท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้

ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสาํคญัในบริษัท   เน่ืองจากเป็นขอ้ผูกพนัตามสญัญาวา่ผูถื้อหุน้ดงักล่าว

จะตอ้งมีตัวแทนเขา้เป็นกรรมการในบริษัท   

   

4.  กรรมการอิสระ และ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

เม่ือคณะกรรมการบริษัทเสนอบุคคลท่ีจะเขา้รับคัดเลือกใหเ้ป็นกรรมการบริษัทต่อผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษัทจะต้องแน่ใจว่าจะจัดสรรใหมี้กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหารอยู่ใน 

คณะกรรมการบริษัทตามสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมี้องค์ประกอบของความเป็นอิสระอย่าง

เหมาะสม 

 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นอิสระจาก

ความสมัพนัธอ่ื์นใดท่ีจะกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจอยา่งอิสระ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจํานวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ  ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

(2)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้ง  
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(3)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น 

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง

การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 “ความสมัพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํ

เป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบั 

สินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือ

ใหกู้ย้ืม คํ้าประกัน การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํา่กว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 

ภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้

อํานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้ง 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก

บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวชิาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไมน่้อยกวา่สองปี

ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  
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(8)   ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

ในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือ ถือหุน้เกิน

รอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(9)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ  

(10) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) - (9) แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(collective decision) ได ้ 

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าท่ีกาํหนดในขอ้ (4) หรือ (6) ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการผ่อนผันขอ้หา้ม

การมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว 

หากคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้มีความเห็นวา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การ

เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

หากกรรมการอิสระโตแ้ยง้การดาํเนินการใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการ เหตุผล

ท่ีใชใ้นการโตแ้ยง้ควรจะไดร้บัการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ย 

กรรมการอิสระอาจจะขอใหท่ี้ปรึกษาภายนอกเขา้ช่วยกรรมการอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีได้

โดยบริษัทจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยในการวา่จา้งท่ีปรึกษาดงักล่าว 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

คุณสมบติัระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัทกบักรรมการท่ีไม่เป็น      

ผูบ้ริหารและไม่เป็นพนักงานของบริษัทควรจะแตกต่างกนัในบางกรณี เช่น คุณสมบติัของ

กรรมการบริษัทท่ีจะไดร้บัคดัเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดจ้ดัตั้งข้ึน 
 

5. จาํนวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ี ในการเป็นกรรมการดงักล่าว

ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษัท 

สาํหรบัจาํนวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดน้ั้น 

คณะกรรมการสนับสนุนใหก้รรมการพิจารณาจาํกดัไวท่ี้จาํนวนไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

(“บรษัิทจดทะเบียน” หมายถงึ บรษัิทท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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โครงสรา้งและวิธีดาํเนินการของคณะกรรมการบรษิทั 

1. การปฐมนิเทศและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัททุกคนควรไดร้บัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่ากรรมการ

บริษัทมีความคุน้เคยกบัธุรกิจและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท นอกจากน้ี     

การอบรมเพ่ิมเติม ในบางเร่ือง เช่น กฎหมายใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษัท กฎระเบียบและ

ความเส่ียงทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ควรจะจดัใหมี้ข้ึนในโอกาสอนัควร 

2. จาํนวนสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท 

จาํนวนสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดควรช่วยคณะกรรมการบริษัทใน

การตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาขอบเขตและลักษณะการดําเนินการของ

บริษัทในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัตามสญัญา ในการจดัสรรผูท่ี้จะไดร้บัคดัเลือกไปทาํหนา้ท่ี

ต่างๆ  อยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทจะอยู่ในตําแหน่งเป็นระยะเวลาตามท่ีจะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบริษัท คือ  

ไม่มีการกาํหนดการส้ินสุดวาระในการเป็นกรรมการบริษัท  กาํหนดการส้ินสุดวาระข้ึนอยู่กบั

กรรมการบริษัทผูน้ั้นว่าไดพ้ัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจดา้น 

โทรคมนาคมมาเป็นอย่างดีเพียงใดในช่วงท่ีเป็นกรรมการบริษัทอยู่น้ันแลว้ แต่เม่ือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอก็ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง 

4.  การดาํรงสถานภาพเป็นกรรมการบริษัทต่อไปของอดีตประธานคณะผูบ้ริหาร (ซีอีโอ) 

เม่ือซีอีโอลาออกหรือเกษียณ ซีอีโอควรเสนอการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทไปพรอ้ม

กันดว้ย แต่ซีอีโอจะดํารงสถานภาพเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได ้หากคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร (ภายหลังท่ีไดป้รึกษากบัคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

แลว้) และภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วนัท่ีลาออกหรือเกษียณ อดีตซีอีโอผูน้ั้นไม่ถือว่าเป็น

กรรมการอิสระ 

 

ภาวะการเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษิทั 

1. ประธานคณะผูบ้ริหาร  

ประธานคณะผูบ้ริหาร เป็นตาํแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตาํแหน่งท่ีไดร้บั

การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

ประธานคณะผูบ้ริหาร ควรจะเป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสท่ีปฏิบติังานอยูเ่ฉพาะในบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

หรือ บริษัทอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีสดัส่วนการลงทุนสงูอยา่งมีนัยสาํคญั ตราบเท่าท่ีการดาํรงตาํแหน่งน้ัน

ไมก่ระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษัท แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุญาต

จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน 



- 8 - 

อาํนาจหนา้ท่ีของประธานคณะผูบ้ริหาร มีดงัต่อไปน้ี  

 ดําเนินการใหมี้การกําหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พรอ้มทั้ง งบประมาณ และ 

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติั 

 วางกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพนัธกิจของบริษัทฯ  

ท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 ควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

สอดคลอ้งกบักลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ 

 กาํกบั ดูแล และ ควบคุมการดาํเนินธุรกิจประจาํวนัอนัเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจาก

คณะกรรมการ 

 ควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 นําเสนอรายงานการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

อย่างสมํา่เสมอ ซ่ึงหากคณะกรรมการมีการใหข้อ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร 

ประธานคณะผูบ้ริหารมีหน้าท่ีนําขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การ

ปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เขา้ทําสัญญา หรือ ขอ้ตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีกําหนด 

ไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษัทฯ เร่ือง Signing Authority ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น 

การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

หรือ บริษัทยอ่ย จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและการทบทวนค่าตอบแทนดงักล่าว 

กรรมการบริษัทควรไดร้บัค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการใหสิ้ทธิประโยชน์และส่งเสริมใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทดีข้ึน อีกทั้งจะตอ้งพิจารณาถึงระดับความรบัผิดชอบใน 

การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และพนัธะผูกพนัในเร่ืองเวลาท่ีอุทิศใหแ้ก่บริษัท    

ค่าตอบแทนควรจะอยูร่ะดบัเดียวกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีสถานการณใ์กลเ้คียงกบับริษัท ค่าตอบแทน

บางส่วนอาจจะอยู่ในรูปการใหหุ้น้ สิทธิการซ้ือหุน้ หรือหลกัทรพัยอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะใหก้รรมการมี

ส่วนร่วมในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของบริษัท แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัดา้นกฎหมาย

หรือสญัญาและขอ้พิจารณาทางการเงินอ่ืนๆ ดว้ย 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวนและใหค้ําแนะนําเก่ียวกบั 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างสมํา่เสมอ การให้คําแนะนําแก่ผู้ถือหุ ้นเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะมีข้ึนหลงัจากท่ีไดห้ารือกบัคณะกรรมการบริษัท และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้เท่าน้ัน 
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3. ค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหารและการทบทวนค่าตอบแทนดงักล่าว 

ประธานคณะผูบ้ริหาร ควรไดร้บัค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้งในลกัษณะของ

ค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว  ระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลตอบแทน

การปฏิบติังาน และ ผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว ควรมีความสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ และ ผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็น 

ผูติ้ดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี เพ่ือนําไปใช้

ในการพิจารณาทบทวนและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐาน 

ท่ีจะตอ้งทาํการตกลงกนัไวล่้วงหนา้กบัประธานคณะผูบ้ริหาร ตามเกณฑท่ี์เป็นรปูธรรม ซ่ึง

รวมถึงผลการปฏิบติังานดา้นการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร เป็นตน้ และกรรมการอาวุโสท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการ เป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณาใหป้ระธานคณะผูบ้ริหารทราบ 

 

ความสมัพนัธข์องคณะกรรมการบรษิทัท่ีมีตอ่ฝ่ายจดัการ 

1. การเขา้ร่วมประชุมของผูที้่มิใช่กรรมการบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ        

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทยินดีใหส้มาชิกอาวุโสของฝ่ายจดัการของบริษัทเขา้ร่วมฟังการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได ้เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถท่ีจะใหข้อ้มูล

เบ้ืองลึกเพ่ิมเติมแก่เร่ืองท่ีท่ีประชุมกาํลงัอภิปรายหรือหารือได ้เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบุคคลเหล่าน้ัน   

มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความรูเ้ป็นการส่วนตวัอยูด่ว้ย 

2.  การรบัรูข้อ้มลูบริษัทของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอทราบขอ้มูลจากสมาชิกของฝ่ายจดัการ รวมทั้งเอกสารและ

บนัทึกของบริษัทไดอ้ย่างไม่มีขอ้จาํกดั คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะสามารถขอขอ้มูลจาก 

ฝ่ายจดัการ  รวมทั้งเอกสารและบนัทึกของบริษัทเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ  โดย

กรรมการบริษัทควรแจง้ใหป้ระธานคณะผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหน้าถึง

การติดต่อใดๆ กับฝ่ายจัดการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท  เพราะ

กรรมการบริษัททุกคนทราบดีว่ากรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการเก็บรกัษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ

และกิจการของบริษัทไวเ้ป็นความลบัอยูแ่ลว้ 

3. คณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีอํานาจและดุลพินิจท่ีจะว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกไดห้ลงัจากท่ีไดห้ารือกบัฝ่ายจดัการ โดยบริษัทจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 
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ขั้นตอนการประชุม 

1. การกาํหนดและแจง้วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

     คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกนัอยา่งน้อยปีละส่ีครั้ง กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถ

เสนอหวัขอ้ท่ีจะกาํหนดเป็นวาระในการประชุม นอกจากน้ี กรรมการบริษัทควรไดร้บัหนังสือ

เชิญประชุมและรายละเอียดของวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่สิบวนัก่อนวนัประชุม 

 

2. การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทควรไดร้บัขอ้มูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน 

วนัประชุม ยกเวน้เร่ืองท่ีเป็นความลบัใหนํ้ามาอภิปรายกนัในท่ีประชุม 

 

3. การติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการประชุม 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจะไดร้ับแจง้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท  ดังน้ัน ก่อนการ

ประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีการคัดเลือกกรรมการบริษัท นอกจากขอ้มูลตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการประชุมควรเตรียมใบมอบฉนัทะหรือขอ้มูลต่างๆ เพ่ือจะส่งใหผู้ถื้อหุน้แต่ละ

คนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หนังสือมอบฉันทะหรือขอ้มูลต่างๆ 

ควรท่ีจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการระหว่างกรรมการบริษัทหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกรรมการบริษัท

เสนอใหเ้ป็น ผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง 

 รายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมระหวา่งกรรมการกบับริษัท 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทกบับริษัทอ่ืนท่ีกรรมการบางคน

มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 สมาชิกภาพและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ คณะกรรมการดา้นการเงิน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจดัตั้งข้ึน 

 จาํนวนครั้งท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัประชุมข้ึนในปีท่ีผ่านมา 

 รายละเอียดการถือหุน้ในบริษัทของกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมทั้งโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

นอกจากน้ีแลว้ หนังสือมอบฉันทะควรมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า  

จาํเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ยา่งเหมาะสมในเร่ืองท่ีนําเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นเพ่ือขออนุมัติ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับบริษัททั้ งภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษท่ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุนสามารถคน้หาไดจ้ากเวบไซต์ของ

บริษัทท่ี www.truecorp.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทรับประกันว่าการประชุมผู้ถือหุ ้นจะ 

เปิดกวา้งสาํหรบัผูถื้อหุน้ทุกคนและจะจดัประชุมในกรุงเทพมหานครเท่าน้ันเพ่ือสนับสนุนให ้

ผูถื้อหุน้สามารถใชข้อ้มลูและใชสิ้ทธิท่ีมีอยูไ่ดโ้ดยสะดวก 
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4. การจดัประชุมระหวา่งกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร สามารถท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็น โดยไมมี่กรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการหรือ

เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
 

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบรษิทัจดัตั้ง 

1. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการดา้นการเงิน 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

2. การเลือกสรรคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ประธานกรรมการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือมอบหมายใหก้รรมการบริษัทบางคน 

ทาํหน้าท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชุดย่อย ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและตามสญัญา รวมทั้งประสบการณ์และ   

คุณสมบตัิของกรรมการบริษัทแต่ละคน การเสนอแนะใหก้รรมการบริษัทเป็นสมาชิกใน 

คณะกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 

 

3. กฎบตัรวา่ดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะกาํหนดและปฏิบติัตามกฎบตัรท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะเป็นผูว้างกรอบเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยน้ันๆ 

 

เรือ่งทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย 

1. ความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุม 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะปรึกษาหารือกบัสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยน้ันๆ ในการ

กาํหนดความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากกฎหมายหรือ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ีจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2. วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยจะปรึกษาหารือกบัสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยน้ันๆ ก่อนท่ี

จะกาํหนดเป็นวาระการประชุม 
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3. การสบัเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีของสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ถึงแมว้่าการสบัเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีของสมาชิกและประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นส่ิงท่ี

ควรกระทํา  อย่างไรก็ดี ไม่มีการกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนว่าเม่ือใดจะตอ้งมีการสบัเปล่ียน

หน้าท่ีของสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย  ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทตอ้งการใหเ้กิดความ

ยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลงกรรมการคณะต่างๆ เพ่ือใหก้รรมการคณะต่างๆ ไดร้บัประสบการณ ์

และความรูท่ี้หลากหลาย 

4. รายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษัท 

ประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการชุดยอ่ยน้ัน

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราวตามความสาํคญัของแต่ละเร่ือง 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยจะประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี 

 

นโยบายเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัและคณุธรรมและขอ้พึงปฏิบตัใินการทาํงาน 

กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะตอ้งสรา้งความมัน่ใจว่าจะไม่มีการกระทําผิดขอ้กาํหนดเกี่ยวกบั

ประเด็นเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทําธุรกรรมกบับริษัท หน้าท่ีดังกล่าวรวมถึง 

การป้องกันการดําเนินการใดๆ ท่ีจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่มีความไดเ้ปรียบอนัเป็นการทําให ้

เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  จะรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

 ธุรกรรมท่ีกรรมการมีผลประโยชน์ส่วนตวั 

 ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับอีกบริษัทหน่ึงท่ีกรรมการหรือครอบครัวของกรรมการมี 

ผลประโยชน์ส่วนตวัอยู ่หรือกบัอีกบริษัทท่ีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอยูใ่นบริษัทน้ัน 

 ธุรกรรมท่ีเป็นการแยง่ชิงโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทหวังว่ากรรมการจะใชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบเม่ือจะต้องพิจารณาว่า

ธุรกรรมใดขดัต่อหนา้ท่ีในการสรา้งความไวว้างใจหรือไม ่

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาว่ากรรมการบางคนและผู้ถือหุ ้นบางรายอาจจะมีผลประโยชน์อ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ัน กรรมการอาจเขา้ทําสญัญาหรือ

ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได ้โดยปฏิบัติตาม “ระเบียบในการเขา้ทํา

รายการระหวา่งกนั” ซ่ึงไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้  
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้การนําคุณธรรมและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงานมาใช้

กบัพนักงานทุกคนของบริษัท ซ่ึงคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทํางานครอบคลุมถึงนโยบายท่ี

สาํคัญอนัเก่ียวกบัความซ่ือสตัย ์ความโปร่งใสและการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของผลประโยชน์กับ

บริษัท คุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานกาํหนดใหพ้นักงานทุกคนรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานสงูสุดในการปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขนั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

และรฐับาล 

 

บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามท่ีกฎหมายกาํหนดของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) 

และประสานประโยชน์ร่วมกนัอย่างเหมาะสม เพ่ือให ้Stakeholders มัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวไดร้บั

การคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี บริษัทไดจ้ดัทํา “คุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทํางาน” 

ซ่ึงไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนักงานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้  

คู่แข่งขนั เจา้หน้ี ผูล้งทุน และหน่วยงานของรฐั 
 
2. การแจง้เบาะแสการกระทาํมิชอบ 

บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานของบริษัทรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแสการกระทํา 

มิชอบต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 
3. ปัจจยัดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของปัจจยัดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นสงัคมน้ัน 

บริษัทมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมการเรียนรูใ้หแ้ก่สังคม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา

สังคมไทยอย่างยัง่ยืน ด้วยการนําเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยมาจัดทําโครงการด้าน

การศึกษาและการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมไทย เพ่ือส่งเสริมสงัคมไทย

ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้มีคุณภาพชีวติท่ีดี ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการสรา้งความเจริญรุ่งเรือง

ใหก้บัประเทศ  

สําหรับในดา้นส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหมี้การจัดทํานโยบายในการดูแล 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้มติรบัรองนโยบายดงักล่าว ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า “นโยบายดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม” 


