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บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 

 

บทน ำ 
 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง กระบวนการและโครงสรา้งท่ีควบคุมธุรกิจและกิจการ

ของบริษัท เพื่อที่จะเพิ่มมลูค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยการปรบัปรุงการประกอบการของ

บริษัทและความสามารถในการรับผิดชอบของบริษัทต่อผู ้ถือหุน้ เพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขา้งตน้  

คณะกรรมการของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จึงไดป้รบัปรุงเอาแนวทางปฏิบติัตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาปรบัใชใ้นบริษัทต่อไป 

 

แนวทางปฏิบติัควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งพนัธะทางสญัญาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะ

ทบทวนแนวทางปฏิบัติและปรับเปล่ียนในบางกรณีเพ่ือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์บริษัท และ

ประโยชน์สงูสุดท่ีบริษัทควรจะไดร้บั  

 

นโยบำยเก่ียวกบัผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง

เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง 

- ขอ้มลู 

- วนั เวลา สถานท่ี และ 

- วาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุม

รวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจ และ 

- กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 

โดยใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีกฎหมายจะยินยอมใหท้ าได้

อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ในเอกสารเชิญประชุม โดยเน้นรายละเอียดใหผู้อ้่านท่ีไม่ทราบถึง

ความเป็นมาของเร่ืองน้ัน ๆ มาก่อนสามารถเขา้ใจเร่ืองไดโ้ดยง่าย 

 บริษัทเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ไวใ้น Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะ 

จัดส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

อยา่งเพียงพอ 
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 บริษัทจะละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศ

ของการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 บริษัทอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและผูถื้อหุน้

ประเภทสถาบนั ใหไ้ดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ีโดยไมม่ีค่าใชจ้่าย 

และไม่ใหม้ีวิธีการท่ียุง่ยาก ตลอดจนละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้

ประชุมของผูถื้อหุน้ 

 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ ้ถือหุ ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตั้งค าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยใหส้่งค าถาม

ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 บริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

 บริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ภายในเดือนธนัวาคม 

 คณะกรรมการมีการก าหนดเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพ่ือพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ี  

ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม ่

 บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารละเวน้การเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า

ในทุกกรณี ถา้หากมีวาระเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นก็จะขอใหท้ าการจดัการประชุมใหมเ่พ่ือวาระดงักล่าว 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้อ่ืน ๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้

เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ พิจารณาล่วงหน้า 

ภายในเดือนธนัวาคมพรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั 

 บริษัทสนับสนุนใหผู้ ้ถือหุน้ใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทาง 

การลงคะแนนเสียงไดแ้ละเสนอช่ือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ

เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 บริษัทใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญัทุกกรณีเพ่ือความโปร่งใสและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

เพ่ือจะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
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2. การก ากบัดแูลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

 บริษัทมีการก ากบัดแูลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายใน

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วใ้นคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน ควบคู่กบัการใชม้าตรการ

ตามกฎหมายในการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก าหนดเป็นหลกัใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครดัในการท่ีตอ้งเก็บรกัษาสารสนเทศ

ท่ีส าคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าน้ัน นอกจากน้ี ในการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัท 

กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ส านักงาน ก.ล.ต.) ภายในเวลาท่ีก าหนด พรอ้มทั้งส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บับริษัท เพ่ือ

เก็บเป็นหลกัฐานและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

 ส าหรบัการดแูลการใชข้อ้มลูภายในซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหา้มซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท

ก่อนการประกาศผลการด าเนินงาน บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดงักล่าว งดการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวนัท่ี

เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 1 วนัท าการ

ภายหลงัจากการเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าว 

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ   ดงัต่อไปน้ี 
 ก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ความซ่ือสตัยสุ์จริตเพ่ือ

รกัษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุน้ และเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส และ ทนัเวลา 

 อนุมติัวิสยัทศัน์ แผนยุทธศาสตร ์พนัธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน  

รวมทั้งติดตามดแูลใหม้ีการน าเร่ืองดงักล่าวไปปฏิบติั 

 ประเมินผลการด าเนินการของบริษัทและผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหาร  

 ดแูลใหเ้กิดความมัน่ใจในการรบัช่วงบริหารงานของสมาชิกระดบัสงูในฝ่ายจดัการ 

 ดแูลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติั

ในการท างาน ขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูล ขอ้ก าหนดของการเขา้ท ารายการระหว่างกัน

ตลอดจนขอ้ก าหนดการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือซ้ือขายหลกัทรพัย ์รวมทั้งตรวจสอบใหม้ีการปฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดดังกล่าว โดยยึดหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี

ในตวั 

 ดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การจดัการความเส่ียง ตลอดจนระบบการควบคุมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ดแูลใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

 เสนอช่ือผูท่ี้จะเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผูถื้อหุน้ 

นอกจากน้ี กรรมการแต่ละคนควรวางตวัเป็นกลางในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนหรือผูถื้อหุน้ท่ี

แต่งตั้งตนเป็นกรรมการ มีส่วนไดเ้สีย มิฉะน้ัน กรรมการผูน้ั้นอาจถูกตั้งขอ้สงสยัได ้
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องคป์ระกอบและกำรเลือกสรรคณะกรรมกำรบริษัท 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณห์รือความรูอ้ย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง  ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การบญัชี การเงิน การจดัการ ธุรกิจการส่ือสาร และการวางแผน กลยุทธ ์เป็นตน้ 
 

2.  การเลือกสรรกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงอาจจะเสนอบุคคลเขา้รบัคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะน าบุคคลดังกล่าวเพ่ือใหผู้ ้ถือหุน้คัดเลือก  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบัติของผูน้ั้น

ก่อนท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกสรรใหส้อดคลอ้งกบัภาระผูกพนัท่ีบริษัทหรือ

ผูถื้อหุน้หลกัมีต่อบุคคลท่ีจะเขา้รบัการคดัเลือก รวมทั้งจะค านึงถึงสญัญาท่ีบริษัทมีต่อผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

 

3.  มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท 

บุคคลผูท่ี้จะเขา้รบัการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษัทน้ัน จะไดร้บัการคดัเลือกโดยพิจารณา

จากคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 ประสบการณ ์

 ความรู ้

 ความซ่ือสตัย ์และ 

 ความเขา้ใจในภาพรวมดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและอุตสาหกรรมประเภทน้ี 

 สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจตอ้งมีการเลือกสรรกรรมการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผู ้ถือหุน้ซ่ึงมี

ส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญัในบริษัท   เน่ืองจากเป็นขอ้ผูกพนัตามสญัญาว่าผูถื้อหุน้ดังกล่าว

จะตอ้งมีตวัแทนเขา้เป็นกรรมการในบริษัท   

   

4.  กรรมการอิสระ และ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทเสนอบุคคลท่ีจะเขา้รับคัดเลือกใหเ้ป็นกรรมการบริษัทต่อผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษัทจะต้องแน่ใจว่าจะจัดสรรใหม้ีกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู ้บริหารอยู่ใน  

คณะกรรมการบริษัทตามสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ีองคป์ระกอบของความเป็นอิสระอยา่งเหมาะสม 

 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นอิสระจาก

ความสมัพนัธอ่ื์นใดท่ีจะกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจอยา่งอิสระ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ  ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

(2)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง  
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(3)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น 

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง

การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือ 

ผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

 “ความสมัพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า

เป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบั 

สินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือ

ใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึ้ นไป 

แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ

ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 

ภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ี

อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้ง 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก

บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  
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(8)   ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

ในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุน้เกิน

รอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(9)  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ  

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

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้น 

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(collective decision) ได ้ 

(11) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ
เกินมลูค่าท่ีก าหนดในขอ้ (4) หรือ (6) ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการผ่อนผันขอ้หา้ม

การมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว 

หากคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้มีความเห็นวา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

หากกรรมการอิสระโตแ้ยง้การด าเนินการใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการ เหตุผล

ท่ีใชใ้นการโตแ้ยง้ควรจะไดร้บัการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ย 

กรรมการอิสระอาจจะขอใหท่ี้ปรึกษาภายนอกเขา้ช่วยกรรมการอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีได้

โดยบริษัทจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการวา่จา้งท่ีปรึกษาดงักล่าว 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คุณสมบติัระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัทกบักรรมการท่ีไม่เป็น      

ผูบ้ริหารและไม่เป็นพนักงานของบริษัทควรจะแตกต่างกนัในบางกรณี เช่น คุณสมบติัของ

กรรมการบริษัทท่ีจะไดร้บัคดัเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดจ้ดัตั้งข้ึน 
 

5. จ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ี ในการเป็นกรรมการดงักล่าว

ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษัท 

ส าหรบัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการไดน้ั้น 

คณะกรรมการสนับสนุนใหก้รรมการพิจารณาจ ากดัไวท่ี้จ านวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

(“บรษิัทจดทะเบียน” หมายถึง บรษิัทท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
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โครงสรำ้งและวิธีด  ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. การปฐมนิเทศและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัททุกคนควรไดร้ับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่ากรรมการ

บริษัทมีความคุน้เคยกบัธุรกิจและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท นอกจากน้ี     

การอบรมเพ่ิมเติม ในบางเร่ือง เช่น กฎหมายใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษัท กฎระเบียบและ

ความเส่ียงทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ควรจะจดัใหม้ขีึ้ นในโอกาสอนัควร 

2. จ านวนสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท 

จ านวนสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดควรช่วยคณะกรรมการบริษัทใน

การตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาขอบเขตและลักษณะการด าเนินการของ

บริษัทในการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัตามสญัญา ในการจดัสรรผูท่ี้จะไดร้บัคดัเลือกไปท าหน้าท่ี

ต่างๆ  อยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท 

3. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท จะอยูใ่นต าแหน่งเป็นระยะเวลาตามท่ีจะก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท คือ  

ไมม่ีการก าหนดการส้ินสุดวาระในการเป็นกรรมการบริษัท  ก าหนดการส้ินสุดวาระขึ้ นอยู่กบั

กรรมการบริษัทผูน้ั้นว่าไดพ้ฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจดา้นโทรคมนาคม

มาเป็นอยา่งดีเพียงใดในช่วงท่ีเป็นกรรมการบริษัทอยูน้ั่นแลว้ แต่เมื่อไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ี 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอก็ตอ้งพน้จากต าแหน่ง 

4.  การด ารงสถานภาพเป็นกรรมการบริษัทต่อไปของอดีตประธานคณะผูบ้ริหาร (ซีอีโอ) 

เมื่อซีอีโอลาออกหรือเกษียณ ซีอีโอควรเสนอการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทไปพรอ้มกัน

ดว้ย แต่ซีอีโอจะด ารงสถานภาพเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(ภายหลงัท่ีไดป้รึกษากบัคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแลว้) และภายใน

ระยะเวลาสามปี นับแต่วนัท่ีลาออกหรือเกษียณ อดีตซีอีโอผูน้ั้นไมถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 
 

ภำวะกำรเป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ประธานคณะผูบ้ริหาร  

ประธานคณะผูบ้ริหาร เป็นต าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นต าแหน่งท่ีไดร้บั

การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

ประธานคณะผูบ้ริหาร ควรจะเป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสท่ีปฏิบติังานอยู่เฉพาะในบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

หรือ บริษัทอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีสดัส่วนการลงทุนสูงอย่างมีนัยส าคญั ตราบเท่าท่ีการด ารงต าแหน่งน้ัน

ไมก่ระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษัท แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุญาต

จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน 
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อ านาจหนา้ท่ีของประธานคณะผูบ้ริหาร มีดงัต่อไปน้ี  

 ด าเนินการใหม้ีการก าหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พรอ้มทั้ง งบประมาณ และ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติั 

 วางกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพนัธกิจของบริษัทฯ  

ท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 ควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

สอดคลอ้งกบักลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ 

 ก ากบั ดแูล และ ควบคุมการด าเนินธุรกิจประจ าวนัอนัเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจาก

คณะกรรมการ 

 ควบคุมดแูลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 น าเสนอรายงานการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

อย่างสม า่เสมอ ซ่ึงหากคณะกรรมการมีการใหข้อ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร 

ประธานคณะผูบ้ริหารมีหน้าท่ีน าขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การ

ปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เขา้ท าสัญญา หรือ ขอ้ตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนด 

ไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษัทฯ เร่ือง Signing Authority ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น 

การเขา้ท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

หรือ บริษัทยอ่ย จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและการทบทวนค่าตอบแทนดงักล่าว 

กรรมการบริษัทควรไดร้บัค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการใหสิ้ทธิประโยชน์และส่งเสริมใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทดีขึ้ น อีกทั้งจะตอ้งพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบใน 

การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และพนัธะผูกพนัในเร่ืองเวลาท่ีอุทิศใหแ้ก่บริษัท    

ค่าตอบแทนควรจะอยูร่ะดบัเดียวกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีสถานการณใ์กลเ้คียงกบับริษัท ค่าตอบแทน

บางส่วนอาจจะอยู่ในรูปการใหหุ้น้ สิทธิการซ้ือหุน้ หรือหลกัทรพัยอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะใหก้รรมการมี

ส่วนร่วมในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของบริษัท แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นกฎหมาย

หรือสญัญาและขอ้พิจารณาทางการเงินอ่ืนๆ ดว้ย 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทบทวนและใหค้ าแนะน าเก่ียวกับ 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างสม า่เสมอ การให้ค าแนะน าแก่ผู ้ถือ หุ ้นเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะมีขึ้ นหลงัจากท่ีไดห้ารือกบัคณะกรรมการบริษัท และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้เท่าน้ัน 
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3. ค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหารและการทบทวนค่าตอบแทนดงักล่าว 

ประธานคณะผูบ้ริหาร ควรไดร้บัค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้งในลกัษณะของ

ค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว  ระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลตอบแทน

การปฏิบติังาน และ ผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว ควรมีความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ และ ผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็น 

ผูติ้ดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของประธานคณะผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปใช้

ในการพิจารณาทบทวนและก าหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐาน 

ท่ีจะตอ้งท าการตกลงกนัไวล้่วงหนา้กบัประธานคณะผูบ้ริหาร ตามเกณฑท่ี์เป็นรปูธรรม ซ่ึง

รวมถึงผลการปฏิบติังานดา้นการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร เป็นตน้ และกรรมการอาวุโสท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการ เป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณาใหป้ระธานคณะผูบ้ริหารทราบ 

 

ควำมสมัพนัธข์องคณะกรรมกำรบริษทัที่มีตอ่ฝ่ำยจดักำร 

1. การเขา้ร่วมประชุมของผูที้่มิใช่กรรมการบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ        

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทยินดีใหส้มาชิกอาวุโสของฝ่ายจดัการของบริษัทเขา้ร่วมฟังการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได ้เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถท่ีจะใหข้อ้มูล

เบ้ืองลึกเพ่ิมเติมแก่เร่ืองท่ีท่ีประชุมก าลงัอภิปรายหรือหารือได ้เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบุคคลเหล่าน้ัน   

มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความรูเ้ป็นการส่วนตวัอยูด่ว้ย 

2.  การรบัรูข้อ้มลูบริษัทของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอทราบขอ้มูลจากสมาชิกของฝ่ายจัดการ รวมทั้งเอกสารและ

บนัทึกของบริษัทไดอ้ย่างไม่มีขอ้จ ากดั คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะสามารถขอขอ้มูลจาก 

ฝ่ายจัดการ  รวมทั้งเอกสารและบันทึกของบริษัทเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  โดย

กรรมการบริษัทควรแจง้ใหป้ระธานคณะผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหน้าถึง

การติดต่อใดๆ กับฝ่ายจัดการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท  เพราะ

กรรมการบริษัททุกคนทราบดีว่ากรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการเก็บรกัษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ

และกิจการของบริษัทไวเ้ป็นความลบัอยูแ่ลว้ 

3. คณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีอ านาจและดุลพินิจท่ีจะว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกไดห้ลงัจากท่ีไดห้ารือกบัฝ่ายจดัการ โดยบริษัทจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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ขั้นตอนกำรประชุม 

1. การก าหนดและแจง้วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

     คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกนัอย่างน้อยปีละส่ีครั้ง กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถ

เสนอหวัขอ้ท่ีจะก าหนดเป็นวาระในการประชุม นอกจากน้ี กรรมการบริษัทควรไดร้ับหนังสือ

เชิญประชุมและรายละเอียดของวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไมน่้อยกวา่สิบวนัก่อนวนัประชุม 

 

2. การน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทควรไดร้ับขอ้มูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน 

วนัประชุม ยกเวน้เร่ืองท่ีเป็นความลบัใหน้ ามาอภิปรายกนัในท่ีประชุม 

 

3. การติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการประชุม 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจะไดร้บัแจง้เร่ืองท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท  ดังน้ัน ก่อนการ

ประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีการคัดเลือกกรรมการบริษัท นอกจากขอ้มูลตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการประชุมควรเตรียมใบมอบฉนัทะหรือขอ้มลูต่างๆ เพ่ือจะส่งใหผู้ถื้อหุน้แต่ละ

คนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หนังสือมอบฉันทะหรือขอ้มูลต่างๆ 

ควรท่ีจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการระหว่างกรรมการบริษัทหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกรรมการบริษัท

เสนอใหเ้ป็น ผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง 

 รายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมระหวา่งกรรมการกบับริษัท 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทกบับริษัทอ่ืนท่ีกรรมการบางคน

มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 สมาชิกภาพและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ คณะกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจดัตั้งข้ึน 

 จ านวนครั้งท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัประชุมข้ึนในปีท่ีผ่านมา 

 รายละเอียดการถือหุน้ในบริษัทของกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมทั้งโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

นอกจากน้ีแลว้ หนังสือมอบฉันทะควรมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า  

จ าเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างเหมาะสมในเร่ืองท่ีน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือขออนุมัติ ข ้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับบริษัททั้งภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษท่ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุนสามารถคน้หาไดจ้ากเวบไซต์ของ

บริษัทท่ี www.truecorp.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทรับประกันว่าการประชุมผู ้ถือหุน้จะ 

เปิดกวา้งส าหรับผูถื้อหุน้ทุกคนและจะจดัประชุมในกรุงเทพมหานครเท่าน้ันเพ่ือสนับสนุนให ้

ผูถื้อหุน้สามารถใชข้อ้มลูและใชสิ้ทธิท่ีมีอยูไ่ดโ้ดยสะดวก 

http://www.truecorp.co.th/
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4. การจดัประชุมระหวา่งกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร สามารถท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีกรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการหรือ

เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
 

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยที่คณะกรรมกำรบริษทัจดัตั้ง 

1. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการดา้นการเงิน 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

2. การเลือกสรรคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ประธานกรรมการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือมอบหมายใหก้รรมการบริษัทบางคน 

ท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชุดย่อย ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และ   

คุณสมบตัิของกรรมการบริษัทแต่ละคน การเสนอแนะใหก้รรมการบริษัทเป็นสมาชิกใน  

คณะกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 

 

3. กฎบตัรวา่ดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะก าหนดและปฏิบติัตามกฎบตัรท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะเป็นผูว้างกรอบเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยน้ันๆ 

 

เรื่องทัว่ไปที่เก่ียวกบัคณะกรรมกำรชุดย่อย 

1. ความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุม 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะปรึกษาหารือกบัสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยน้ันๆ ในการ

ก าหนดความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากกฎหมายหรือ

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2. วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยจะปรึกษาหารือกบัสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยน้ันๆ ก่อนท่ี

จะก าหนดเป็นวาระการประชุม 
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3. การสบัเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีของสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ถึงแมว้่าการสบัเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีของสมาชิกและประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นส่ิงท่ี

ควรกระท า  อย่างไรก็ดี ไม่มีการก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนว่าเมื่อใดจะตอ้งมีการสบัเปล่ียน

หน้าท่ีของสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย  ทั้งน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทตอ้งการใหเ้กิดความ

ยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลงกรรมการคณะต่างๆ เพ่ือใหก้รรมการคณะต่างๆ ไดร้ับประสบการณ์ 

และความรูท่ี้หลากหลาย 

4. รายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษัท 

ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการชุดย่อยน้ัน

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราวตามความส าคญัของแต่ละเร่ือง 

 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยจะประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี 

 

นโยบำยเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบตัใินกำรท ำงำน 

กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่ท่ีจะตอ้งสรา้งความมัน่ใจว่าจะไม่มีการกระท าผิดขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั

ประเด็นเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท าธุรกรรมกบับริษัท หน้าท่ีดังกล่าวรวมถึง 

การป้องกันการด าเนินการใดๆ ท่ีจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่มีความไดเ้ปรียบอันเป็นการท าให ้

เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

ธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  จะรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

 ธุรกรรมท่ีกรรมการมีผลประโยชน์ส่วนตวั 

 ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้ นระหวา่งบริษัทกบัอีกบริษัทหน่ึงท่ีกรรมการหรือครอบครวัของกรรมการมี 

ผลประโยชน์ส่วนตวัอยู ่หรือกบัอีกบริษัทท่ีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอยูใ่นบริษัทน้ัน 

 ธุรกรรมท่ีเป็นการแยง่ชิงโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทหวงัว่ากรรมการจะใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบเมื่อจะตอ้งพิจารณาวา่ธุรกรรมใด

ขดัต่อหนา้ท่ีในการสรา้งความไวว้างใจหรือไม่ 

อยา่งไรก็ดี เมื่อพิจารณาว่ากรรมการบางคนและผูถื้อหุน้บางรายอาจจะมีผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ัน กรรมการอาจเขา้ท าสญัญาหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้โดยปฏิบติัตาม “ระเบียบในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั” ซ่ึง

ไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้  
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการน าคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานมาใช้

กบัพนักงานทุกคนของบริษัท ซ่ึงคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานครอบคลุมถึงนโยบายท่ีส าคญั

อนัเก่ียวกับความซ่ือสตัย ์ความโปร่งใสและการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบับริษัท 

คุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานก าหนดใหพ้นักงานทุกคนรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ท่ีเป็นมาตรฐานสงูสุดในการปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ขนั ผูม้ีส่วนไดเ้สียและรฐับาล 

 

บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1. สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) 

และประสานประโยชน์ร่วมกนัอย่างเหมาะสม เพ่ือให ้Stakeholders มัน่ใจว่าสิทธิดังกล่าวไดร้บั

การคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี บริษัทไดจ้ดัท า “คุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน” 

ซ่ึงไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนักงานต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้  

คู่แขง่ขนั เจา้หน้ี ผูล้งทุน และหน่วยงานของรฐั 
 
2. การแจง้เบาะแสการกระท ามิชอบ 

บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานของบริษัทรวมทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแสการกระท า  

มิชอบต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 
3. ปัจจยัดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงความส าคญัของปัจจยัดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นสงัคมน้ัน 

บริษัทมุ่งเน้นไปในดา้นการส่งเสริมการเรียนรูใ้หแ้ก่สังคม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา

สังคมไทยอย่างยัง่ยืน ด้วยการน าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยมาจัดท าโครงการด้าน

การศึกษาและการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมไทย เพ่ือส่งเสริมสงัคมไทย

ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งความเจริญรุ่งเรือง

ใหก้บัประเทศ  

ส าหรับในดา้นส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหม้ีการจัดท านโยบายในการดูแล 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และไดม้ีมติรบัรองนโยบายดังกล่าว ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า “นโยบายดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม” 


