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บทน า 

 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2563 โดยคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งไดป้ระกาศออกมาล่าสดุ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเป็นหลกัปฏิบตัิใหค้ณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียน
น าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุน้และผู้คนรอบขา้งเพื่อ
ประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคม
โดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัถึงการจดัท าและประกาศใชห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลกัปฏิบตัิ
ดังกล่าวในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าหลักปฏิบัติทัง้ 8 ขอ้ รวมถึงแนว
ปฏิบตัิในแต่ละหลกัปฏิบตัิมาปรบัใชใ้หต้ามความเหมาะสมกบับรบิทธุรกิจของบรษิัท  

หลกัปฏิบตัิทัง้ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

หลกัปฏิบตัิ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่
กิจการอย่างยั่งยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบตัิ 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบตัิ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบตัิ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบตัิ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบตัิ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบตัิ 7  รกัษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบตัิ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Good Governance) 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างย่ังยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบตัิ 1.1 คณะกรรมการตอ้งเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งก ากับดูแลให้องคก์รมีการ

บรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึง 

แนวปฏิบตัิ 1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

2) การก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย 

3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบตัิ 1.2 คณะกรรมการตอ้งก ากับดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน ดงัต่อไปนี ้

แนวปฏิบตัิ 1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and 

performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Ethical 

and responsible business) 

3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Good corporate 

citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate resilience) 

หลกัปฏิบตัิ 1.3 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of 

care) และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบตัิ 1) บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  

2) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษิัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้า่ การด าเนินงานของ

บรษิัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไว้ 

รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบตอ่
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กิจการ อย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น การ

จ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

หลกัปฏิบตัิ 1.4 คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมาย

หนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนตลอดจนติดตามดแูลใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการตอ้งจดัท ากฎบตัร หรือนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ (board charter) 

ที่ระบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ และมีการ

ทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที่

คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของ

องคก์ร 

2) คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการกิจการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ

เป็นลายลกัษณอ์กัษร อย่างไรก็ด ีการมอบหมายดงักล่าวมิไดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการยงัตอ้งติดตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการ พิจารณาแบ่งออกเป็นหลกั

ในการพิจารณา ดงันี ้

➢ เรื่องที่ควรดแูลใหม้ีการด าเนินการ 

ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค. การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

จ. การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจงูใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้ง 

➢ เรื่องที่ด  าเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ 

แผนการบรหิารจดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน และงบการเงินใหม้คีวามน่าเชื่อถือ 

 ➢ เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนนิการ 

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนมุตัิ

แลว้ (คณะกรรมการจะปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน การจดัซือ้

จดัจา้ง การรบับคุลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละติดตามดแูลผล 

โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น) 

ข. เรื่องที่ขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบตัิ 2.1 คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยั่งยืนโดยเป็นวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กิจการ ลูกคา้  ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรรบัผิดชอบดแูลใหก้ิจการมวีตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน 

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารใหท้กุ

คนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าวิสยัทศัน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (vision and 

values) หรือวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั 

2) ในการบรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการควรก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 

ที่สามารถสรา้งคณุค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยพิจารณาถึง 

ก. สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้

อย่างเหมาะสม 

ข. ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

ค. ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ 

3) ค่านิยมขององคก์รสะทอ้นคณุลกัษณะของการก ากบัดแูลกจิการที่ดีควรมีส่วนหนึ่งที่สะทอ้นคณุลกัษณะ

ของการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี เชน่ ความรบัผิดชอบในผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม 
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(integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and 

environmental responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการควรส่งเสรมิการส่ือสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏิบตัิ 2.2 คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ  โดยมีการน า

นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ 

ความเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ละควรสนบัสนนุใหม้ีการจดัท า หรือทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธ์

ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถงึผลกระทบใน

ระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2) ในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเส่ียงตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้

ปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการ

ของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

ก. ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนรว่มหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกบั

กิจการไวช้ดัเจน เพื่อใหก้จิการสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุม่ไดอ้ย่างถกูตอ้งใกลเ้คยีงมากที่สดุ 

ข. ระบผุูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งของกิจการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุ่มบคุคล 

หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทนุ ลกูคา้ คู่คา้ ชมุชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

ค. ระบปุระเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเด็น

ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้กจิการและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อ

เลือกเรื่องส าคญัที่จะเป็นการสรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3) ในการก าหนดกลยทุธ ์คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ส่ีวนได้

เสีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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4) เป้าหมายที่ก าหนดจะพิจารณาถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของกจิการ 

โดยคณะกรรมการตอ้งก าหนดเปา้หมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ชต่วัเงิน นอกจากนี ้ยงัตระหนกัถึงความ

เส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจรยิธรรม (unethical 

conduct) 

5) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการถา่ยทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธ ์และแผนงานใหท้ั่ว

ทัง้องคก์ร 

6) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและ

ติดตามการด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัใหม้ีผูท้  าหนา้ที่รบัผิดชอบ ดแูล และ

ติดตามผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบตัิ 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด

องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัที่ก าหนดไว ้

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในดา้น

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ  าเป็นต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (skills 

matrix) เพื่อใหม้ั่นใจว่า จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจ

หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บรษิัทด าเนินกิจการอยู่ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม โดยจดัใหม้ีจ านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 

คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

3) คณะกรรมการบริษัทควรจดัใหม้ีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่

สะทอ้นอ านาจที่ถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่าง

อิสระ  
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ข. มีจ านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลใหก้รรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับ

คณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

4) คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่มีความ

หลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการ 

ถือหุ้น จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงาน

ประจ าปี และบน website ของบรษิัท 

หลกัปฏิบตัิ 3.2 คณะกรรมการบรษิัทจะคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบตัิ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนด

อ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมี

อ านาจโดยไม่จ ากดั ควรแยกบคุคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด  ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการอย่างเรื่อง

ดงัต่อไปนี ้

ก. การก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

ข. การดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รที่มี

จรยิธรรม และการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

ค. การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมี

มาตรการท่ีดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ง. การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ 

ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

จ. การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร

และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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4) ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบคุคลเดียวกนั ประธานกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกนั หรือประธานกรรมการเป็นสมาชกิใน

คณะกรรมการบรหิาร หรือคณะท างาน หรือไดร้บัมอบหมายใหม้หีนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นการบรหิาร

คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหเ้กดิการถว่งดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

ก. องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง หรือ 

ข. แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนบัจาก

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้

ด  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

6) เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพิจารณาในรายละเอยีดอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพจิารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพจิารณาก่อน

เสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

หลกัปฏิบตัิ 3.3 คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรง่ใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทจะจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการสรรหาจดัใหม้กีารประชมุ เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการท่ีมคีณุสมบตัิที่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มี

การพิจารณาประวตัิของบคุคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บั

การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ก่อนที่จะมกีารสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม 

ควรค านึงถงึผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 
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4) ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการสรรหา จะจดัใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

หลกัปฏิบตัิ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทน

มีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็น

กรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทน 

2) ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายระยะยาวของบรษิัท ประสบการณ ์

ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถงึ

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

เพิ่มขึน้ เช่น สมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ทัง้นี ้อยูใ่นลกัษณะที่

เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัอิยู่ในอตุสาหกรรม 

3) ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นมุตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ชต่วัเงิน 

โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัรา

คงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิัท(เช่น  โบนสั 

บ าเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกบัมลูค่าที่บรษิัทสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไปจนท าให้

เกิดการมุง่เนน้แต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

4) คณะกรรมการบรษิัทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถงึ

ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้

จ  านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของ

บรษิัทย่อยดว้ย 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หลกัปฏิบตัิ 3.5 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 
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แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหม้ั่นใจว่า มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

2) คณะกรรมการบรษิัทก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นของกรรมการ โดยพจิารณาถึง

ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถ

ทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษิัทไดอ้ย่างเพยีงพอ ก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่

ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกจิของบรษิัทแต่รวมแลว้ไมเ่กิน 5 บรษิัท

จดทะเบยีน ทัง้นี ้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษิัทอาจลดลง หาก

จ านวนบรษิัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป  

3) คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอืน่ของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นท่ี

รบัทราบ 

4) ในกรณีที่กรรมการบรษิัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรือมีส่วนไดเ้สียไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม

ในกิจการอื่นที่มคีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาส หรือขอ้มลูของบรษิัทเพื่อประโยชนข์องตน

คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทมีมาตรการป้องกนัอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

รบัทราบตามเหมาะสม 

5) กรรมการแต่ละคนควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบรษิัท

ทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

หลกัปฏิบตัิ 3.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีกรอบ และกลไกในการก ากับดูแลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ

กิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย ซึง่รวมถึง 

ก. ระดบัการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษิัทย่อยโดยให้

ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้เวน้แต่บรษิัทดงักล่าวเป็นบรษิัท

ขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่เป็นผูแ้ตง่ตัง้ก็ได ้

ข. ก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบรษิัทตามขอ้ (1) ดแูล

ใหต้วัแทนของบรษิัทดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทย่อย และในกรณีที่บรษิัท

ย่อยมีผูร้ว่มลงทนุอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหนา้ที่อยา่งดีที่สดุเพื่อ

ผลประโยชนข์องบรษิัทย่อยและใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 
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ค. ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและรดักมุเพยีงพอและการท ารายการต่างๆ 

เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ง. การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น การท ารายการอื่นที่ส  าคญัการเพิ่มทนุการลดทนุ การเลิก

บรษิัทย่อย เป็นตน้ 

2) หากเป็นการเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่

รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุ หรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเตมิมีนยัส าคญัต่อบรษิัท ใน

กรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการจดัท า shareholders’ agreement หรือ ขอ้ตกลงอื่นเพื่อให้

เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัการ

ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงินของบรษิัทไดต้ามมาตรฐาน

และก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบตัิ 3.7 คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการประเมิน ผลการปฏิบตัิ หนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปดว้ย 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อให้

คณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทดั

ฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทยีบกบัผลการปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

2) ในการประเมินผลการปฏิบตังิานควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นวธีิ

ประเมินดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชว้ิธีประเมินแบบไขว ้(cross 

evaluation) รว่มดว้ยก็ได ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 

3) คณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยการ

ด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถกูน าไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

คณะกรรมการ 

หลกัปฏิบตัิ 3.8 คณะกรรมการบริษัทตอ้งก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทุก

คนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหม้ั่นใจว่า บคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน าและ

มีขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ ค่านยิมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของกิจการ 

2) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมคีวามเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และ

สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

4) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน

รายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบตัิ 3.9 คณะกรรมการบริษัทตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  สามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัใหม้กี าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

2) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรนอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปีในกรณีที่

คณะกรรมการไม่ไดม้ีการประชมุทกุเดือน คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการ

ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ไดม้ีการประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั

ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเนื่องและทนัการณ ์

3) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะเสนอเรือ่งที่

เป็นประโยชนต์่อบรษิัทเขา้สู่วาระการประชมุ 

4) เอกสารประกอบการประชมุควรส่งใหแ้กก่รรมการเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุ 

5) คณะกรรมการบรษิัทควรสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เชิญผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุ

คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิม่เตมิในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ี

โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานกุารบรษิัท หรือ

ผูบ้รหิารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการอาจ

จดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้า่ยของบรษิทั 
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7) คณะกรรมการบรษิัทควรถือเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเอง

ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการ

รว่มดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถงึผลการประชมุดว้ย 

8) คณะกรรมการบรษิัทควรก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษิัทท่ีเหมาะสมที่จะปฏิบตัิ

หนา้ที่ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบดแูล

การจดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารส าคญัตา่ง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการควรเปิดเผยคณุสมบตัิและ

ประสบการณข์องเลขานกุารบรษิทัในรายงานประจ าปี และบน website ของบรษิัท 

9) เลขานกุารบรษิัทควรไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ

หนา้ที่และในกรณีที่มีหลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานกุารบรษิัทควรเขา้รบัการอบรมหลกัสตูร

ดงักล่าวดว้ย 

 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

หลกัปฏิบตัิ 4.1 คณะกรรมการบรษิัทตอ้งด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู

ใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ดแูลใหม้ีผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสมโดย

อย่างนอ้ยคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการสรรหาควรรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่พจิารณา

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอใหเ้ป็น

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

3) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้แีผนสืบทอดต าแหน่ง 

(succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู และ

ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

เป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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4) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ

อบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 

5) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอื่นของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวน

บรษิัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้

หลกัปฏิบตัิ 4.2 คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทควรก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนที่เป็นเครื่องจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่

ผูบ้รหิารระดบัสงู และบคุลากรอืน่ๆ ทกุระดบัปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั

ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกจิการในระยะยาวซึ่งรวมถึง 

ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงาน

ระยะสัน้ เช่น โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

ข. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสงู

กว่าหรือเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

ค. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผลและการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

2) คณะกรรมการบรษิัทท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารควรมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและการ

ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อย่างนอ้ยในเรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงาน

ควรจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์ปา้หมายหลกั  

กลยทุธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกจิการในระยะยาว โดยส่ือสารใหก้รรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

ข. ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทกุปีหรืออาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวโุสควรเป็น 

ผูส่ื้อสารผลการพิจารณารวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

ค. อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 
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3) คณะกรรมการควรเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิโครงสรา้ง

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผูบ้รหิารระดบัสงูให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

4) คณะกรรมการบรษิัทควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้

องคก์ร 

หลกัปฏิบตัิ 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธข์องผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบบรษิัทควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยูใ่นรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของ

กลุ่มบรษิัทแม่ ซึง่มีผลต่ออ านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกิจการ 

2) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคมุ

กิจการ 

หลกัปฏิบตัิ 4.4 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละ

แรงจงูใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมบรษิัทการตอ้งดแูลใหม้ีการบรหิารทรพัยากรบคุคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์อง

องคก์รพนกังานในทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถแรงจงูใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็น

ธรรมเพื่อรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถขององคก์รไว ้

2) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหม้ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังานมีการ

ออมอย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการ

บรหิารจดัการเงินการเลือกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัชว่งอาย ุระดบัความเส่ียง หรือดแูลใหม้ี

นโยบาย 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
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หลกัปฏิบตัิ 5.1 คณะกรรมการบรษิัทควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ

สรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒัธรรมองคก์รที่ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดแูล

ใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและ

การติดตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบรษิัทควรส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่มคณุคา่ใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) วิธีคิดมมุมองในการ

ออกแบบและพฒันาสินคา้และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน

รวมทัง้การรว่มมือกบัคู่คา้ 

หลกัปฏิบตัิ 5.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธข์องกิจการ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจวา่ กิจการประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรมมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุส่วนในองคก์ร

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยนื โดยอาจจดัท านโยบายหรือแนว

ปฏิบตัิซึ่งอยา่งนอ้ยควรครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้งและปฏิบตัติ่อพนกังานและลกูจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน ไดแ้ก่ การ

ก าหนดคา่ตอบแทนและค่าผลประโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ีไม่นอ้ยกว่าที่

กฎหมายก าหนดหรือมากกวา่ตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั

ในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

ข. ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและ

ค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการ

ขายตลอดช่วงอายสิุนคา้และบรกิาร การติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันา

ปรบัปรุงสินคา้และบรกิารรวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขาย (sales 

conduct) ตอ้งกระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือใชป้ระโยชนจ์าก

ความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 
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ค. ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็น

ธรรมการชว่ยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้รกิารให้

ไดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้ค่า้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็น

ธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อ

พฒันาการประกอบธุรกจิระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน 

ง. ความรบัผิดชอบต่อชมุชนโดยน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกจิมาพฒันาโครงการท่ี

สามารถสรา้งเสรมิประโยชนต์่อชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมีการตดิตามและวดัผลความคืบหนา้

และความส าเรจ็ในระยะยาว 

จ. ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ั่นใจว่าบรษิัทจะไม่สรา้งหรือ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน 

(ส าหรบัการผลิตขนส่งหรือในส านกังาน) การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวยีน การดแูลและ

ฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพท่ีไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและ

จดัการของเสียที่เกดิจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

ฉ. การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปรง่ใสและไม่สรา้งความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ช. การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

และก าหนดใหบ้รษิัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ

โดยอาจเขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมถึงสนบัสนนุให้

บรษิัทอื่นๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้เขา้รว่ม

เป็นภาคีเครือข่ายดว้ย 

หลกัปฏิบตัิ 5.3 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

1) คณะกรรมการบรษิัทควรตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้

ทรพัยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

2) คณะกรรมการบรษิัทควรตระหนกัว่า รูปแบบธุรกจิ (business model) ที่ต่างกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ทรพัยากรที่ตา่งกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถงึผลกระทบและความคุม้
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ค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคณุค่า

ใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยืน 

3) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการฝ่าย

จดัการมีการทบทวน พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย

ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบตัิ 5.4 คณะกรรมการบริษัทควรจัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั

ของกิจการ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการบรษิัทควรจดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทาง

เพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามที่ก าหนดไว ้

2) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลใหก้ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการ

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3) คณะกรรมการบรษิัทควรจดัใหม้ีนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบตัิ 6.1 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทมีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุ

ภายในท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรเขา้ใจความเส่ียงที่ส  าคญัของกจิการ และอนมุตัิความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

2) คณะกรรมการควรพิจารณาและอนมุตัินโยบายการบรหิารความเส่ียงที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องกิจการ ส าหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานใน

กระบวนการบรหิารความเส่ียงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการควรให้

ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงเป็น

ประจ า เช่นปีละ 1 ครัง้ 
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3) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิัทมีการระบคุวามเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่

อาจส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

4) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียงที่

ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองขอ้ 6.1.1-6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกบัธุรกิจ 

6) คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

7) คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหก้ิจการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้

ของในประเทศและในระดบัสากล 

8) ในกรณีที่บรษิัทมีบรษิัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั (เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบควบคมุ

ภายในและการบรหิารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึง่ในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1-6.1.7 ดว้ยที่เก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบตัิ 6.2 คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัแิละหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) คณะกรรมการควรก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยควรมีหนา้ที่

อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

ก. สอบทานใหก้ิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและครบถว้น (accuracy and 

completeness) 

ข. สอบทานใหก้ิจการมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

ค. สอบทานใหก้ิจการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง. พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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จ. พิจารณา คดัเลือก เสนอบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม

ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

ฉ. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจได้

ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ

ต่อกิจการ 

ช. สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชนัของกจิการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิัทจดัใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารือรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ

จากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

4) คณะกรรมการควรจดัใหม้ีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่

เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุ

ภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 

5) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถงึความเพียงพอของระบบการบรหิารความเส่ียงและการ

ควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบตัิ 6.3 คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ไดร้ะหวา่งบรษิัทกบัฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของ

บรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความนา่เชื่อถือ (integrity) และความ

พรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market 

sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน 

ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบ

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 
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2) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการจดัการและตดิตามรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้

ดแูลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการ

เปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น

ส าคญั โดยที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

3) คณะกรรมการควรมีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชมุคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดแูลให้

กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบตัิ 6.4 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจนและส่ือสาร

ในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรจดัใหม้ีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชนั รวมถึงการ

สนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบตัิ 6.5 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหนา้ แกไ้ข

ปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีมี

ความสะดวกและมมีากกวา่หน่ึงช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น website หรือ

รายงานประจ าปี 

2) คณะกรรมการดแูลใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มกีารชีเ้บาะแส โดยควรก าหนดใหม้ี

ช่องทางในการแจง้เบาะแสผ่านทาง website ของกจิการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ

กิจการท่ีไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบตัิ 7.1 คณะกรรมการตอ้งดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
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แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้คุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมจี านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมาย

รวมถงึผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบริษทั และ

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

2) ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่เป็น

รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีด้ว้ย 

ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

ข. ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคมุภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ง. ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกักลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนนุใหบ้รษิัทจดัท าค าอธิบาย

และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการ

เปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสไดด้ียิง่ขึน้ 

นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพียงอย่างเดยีว 

4) ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการราย

นัน้ควรดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุม่ตน การ

เปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

หลกัปฏิบตัิ 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหฝ่้ายจดัการมกีารติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกจิการและมกีาร

รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการควรรว่มกนัหาทางแกไ้ข

โดยเรว็หากเริม่มีสญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้

2) ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัคิณะกรรมการควร

มั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคล่องทาง

การเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้
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หลกัปฏิบตัิ 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า กิจการมี

แผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบตัิ 1) ในกรณีที่กจิการมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการตอ้งติดตาม

อย่างใกลช้ดิ และดแูลใหก้ิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มลู 

2) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้ิจการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึง่รวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่าง

สม ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบรษิัท ไม่ว่า

จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

หลกัปฏิบตัิ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึง่รวมถงึการ

ปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย

ค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้ง

คณุค่าแก่กจิการอย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 7.5 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ในการ

ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เทา่เทียมกนั และ

ทนัเวลา 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรจดัใหม้ีนโยบายการส่ือสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 

(disclosure policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีต่อผลต่อราคา

หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว 
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2) คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ี่มี

ความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม

และสามารถส่ือสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

และผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดั

ใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

หลกัปฏิบตัิ 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏิบตัิ 1) นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ คณะกรรมการควรพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่น

ดว้ย เช่น website ของบรษิัท โดยควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

หลกัปฏิบตัิ 8.1 คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทิศทางการด าเนินงานของกจิการ ไดผ่้านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิของผถื้อหุน้ โดยเรื่องส าคญั

ดงักล่าวควรถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมการควรสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ เช่น 

ก. การก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหนา้ก่อน

วนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ 

ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้

เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

ข. หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
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3) คณะกรรมการควรดแูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มขีอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิ

ของผูถื้อหุน้ 

4) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพรบ่น 

website ของบรษิัทอย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุ 

5) คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่ง

ค าถามล่วงหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิัทดว้ย 

6) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งควรจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้ม

กบัฉบบัภาษาไทย 

หลกัปฏิบตัิ 8.2 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใสมปีระสิทธิภาพ 

และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยค านงึถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุ

ของผูถื้อหุน้ เช่น ชว่งเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวก

ต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

2) คณะกรรมการควรตอ้งไมใหม้กีารกระท าใดๆที่เป็นการจ ากดัโอกาสเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

จนเกินควร เช่น ไมค่วรก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน

กว่าที่ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

3) คณะกรรมการควรส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การ

นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย า 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชมุใน

เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทได ้

5) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อ

หุน้ไม่ควรสนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ  

6) กรรมการทกุคน และผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งควรเขา้รว่มการประชมุ เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็น

ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้
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7) ก่อนเริ่มการประชมุ ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง

และของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุควรจดัใหม้กีารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อ

หุน้ใชสิ้ทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

9) คณะกรรมการควรสนบัสนนุใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั และส่งเสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็น

อิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลกัปฏิบตัิ 8.3 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและ

ครบถว้น 

แนวปฏิบตัิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิัทเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการ

ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิัท 

2) คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

ก. รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไม่เขา้รว่ม

การประชมุ 

ข. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสียง) ของแต่ละวาระ 

ค. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและ

ความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผู้ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพิ่มมลูค่าและการเติบโตของบรษิัทฯ 

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไดด้  าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมใหม้ีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวงัให้

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ พฒันาระดบัการก ากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้

สอดคลอ้งกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย มาก าหนดเป็นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และก าหนดใหม้ีการติดตามเพื่อปรบัปรุงหลักการดงักล่าวให้

สอดคลอ้งกับแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อใหม้ีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสภาพการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึ่งครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี ้

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บรษิัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิขั้นพืน้ฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ

เจา้ของบรษิัทฯ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัทฯ  สิทธิใน

การไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอด

ถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบรษิัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ การลด

ทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีพนัธกิจในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1) มีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุและละเวน้
การกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัทฯ 

2) อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอย่างเหมาะสม และละเวน้การกระท าใด 
ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ เช่น ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะใชส้ถานที่ซึ่งสะดวก
แก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดงสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลา
ที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ  
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3) ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้
ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการน าส่ง
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิัทฯ จะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

4) สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในที่ประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค  าถามในวาระต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด 
ๆ  

6) ส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุ  

7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ 

8) บริษัทฯ จะสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัผลการลงคะแนน 

9) บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีบคุคลากรที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

10) ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้แลว้เสรจ็ บรษิัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุที่บนัทึกขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและครบถว้นใน
สาระส าคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส  าคัญไวใ้นรายงานการ
ประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้เผยแพร่
รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 

11) บริษัทฯ จะจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ซึ่งรวมถงึผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้

ต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตัใินการคุม้ครองป้องกนัการละเมดิสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม สรา้งความ

มั่นใจในการลงทนุกบับรษิัท จงึไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิที่ดเีพื่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียมกนัดงันี ้
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1) บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและส่ง
ค าถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ทัง้นีก้ารเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด และควรเผยแพรร่ายละเอยีดในเว็บไซตข์องบรษิัท 

2) บรษิัทก าหนดใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ และก าหนดแนวทางการ
ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ โดยระบชุื่อ ประวตั ิ
ขอ้มลูการท างานของกรรมการอสิระทัง้หมดใหพ้จิารณาเลือกหนึง่คน ส าหรบัการเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

3) บรษิัทไม่เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

4) คณะกรรมการบริษัท สนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทัง้วาระการแต่งตัง้ กรรมการเป็น
รายบคุคล เพื่อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

5) บริษัทก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทเพื่อป้องกันมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายใน เพื่อหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจง้แนวทางและ
นโยบายใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ และมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

6) คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ที่มีการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

หมวดที ่3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนักว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียในผลประโยชนข์องบริษัททุกกลุ่ม ควรไดร้บัการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่ก าหนด

โดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงที่ท  าร่วมกัน โดยค านึงถึงความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน เพื่อสรา้งความมั่นคง

ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

1) บรษิัทก าหนดใหม้ีจรรยาบรรณต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้และเจา้หนีคู้่แข่ง สงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม โดยประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบและปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั รวมทัง้ไดก้ าหนด
โทษในการท่ีไม่ปฏิบตัิตามไวใ้นคู่มือพนกังาน โดยมีแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง 

เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความ

โปรง่ใสและเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้ 

พนกังาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถ
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และศกัยภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม 

โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานที่มี

ความรูค้วามสามารถสูงใหค้งอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองคก์รต่อไป อีกทั้งยังไดก้ าหนด

แนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เป็น

ตน้ 

คู่คา้ : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขันบนขอ้มูลที่เท่าเทียมกัน 

และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของ

บรษิัทฯ  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดจ้ดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแกคู่่สญัญา

ทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถว้น และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

จดัหา โดยบรษิัทฯ ซือ้สินคา้จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาต่อ

คู่คา้อย่างเครง่ครดั 

ลกูคา้ : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกคา้โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ 

รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากที่สดุ เพื่อ

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ค านึงถึง

สุขลักษณะและอนามัยของลูกคา้ในการบริโภคสินคา้และบริการของบริษัทฯ  และการให้

ขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารท่ีถกูตอ้งและครบถว้นแก่ลกูคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ีช่องทางให้

ลูกคา้ของบริษัทฯ สามารถแจง้ปัญหาสินคา้และบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้

ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับสินคา้และบริการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตลอดจน

รกัษาความลับของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิ

ชอบ 

เจา้หนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระ

คืนเงินตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่างๆ ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง 
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คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต

ของผูค้นที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  และส่งเสรมิใหพ้นกังานของบริษัท

ฯ มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมทั้งจัดใหม้ีการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษิัทฯ พยายาม

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งส่ิงแวดลอ้มและสังคม

ตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 

2) บริษัทก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกับการท าผิดกฎหมาย 
ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3) บรษิัทประกาศใหท้ราบทั่วกนัวา่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายในท่ีมีนยัส าคญัอาจส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วง 7 วนัก่อนที่บรษิัทจะมีการ
ประกาศผลการด าเนินงาน หรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

หมวดที ่4   การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อใหผู้ม้ีส่วนได้

เสียไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจ บริษัทจึงก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากับดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั 

ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ี่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะตอ้งมีหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย ์ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic 
Reports) ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่
รายงานตามเหตุการณ ์(Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการที่เก่ียวโยงกัน การร่วม/
ยกเลิกการรว่มทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุ การออกหลกัทรพัยใ์หม่ การซือ้หุน้คืน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล ฯลฯ รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่
ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทใหม้ีความครบถว้นอย่างสม ่าเสมอ รวดเรว็ ทนัสถานการณ ์

2) คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลผ่านทางรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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3) คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 โดยใหส่้งรายงานถึงส านกังานเลขานกุาร
บรษิัท 

4) คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี และจดัใหม้ีรายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

5) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการเขา้รว่มประชมุในแต่ละปี เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนไดร้ับ รวมทั้งรายละเอียด
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ไวใ้นแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีหน่วยงานส านักงานเลขานุการ (Secretary Office) เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ
ตามแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้การใหข้อ้มลูพืน้ฐานธุรกิจ แนวทางในการประกอบธุรกิจ และทิศทาง
ของบริษัทในอนาคตแก่ประชาชนทั่วไป ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทั่วไป นกัวิเคราะห ์และภาครฐั ที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหนา้ที่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม ่าเสมอ 

9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลู
และเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ 
นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

10) คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหม้ีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไวด้ว้ย 

หมวดที ่5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผูถื้อหุน้ที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท

ภายใตค้วามเชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยมีสาระส าคัญส าหรบัแนวปฏิบัติในการ

ก ากบัดแูลความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทดงัต่อไปนี ้

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย มีความรู ้ความสามารถ ความ

ซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจัดใหม้ีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนด
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่

ละคนในรายงานประจ าปี  

1.2   คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างนอ้ย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย

กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด และมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 

คน อนัจะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ข้อบังคับตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง   

1.3 คณะกรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยกรรมการ

อิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได ้แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน  ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงเกณฑ ์ขอ้ก าหนด 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหร้บัทราบ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละ

คนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

1.4 คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้โดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายใหม้ีจ านวนกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม

ของเงินลงทนุของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบรษิัท 

 1.6 การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทใหด้  าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาจะตอ้งมีประวัติการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้  
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1.7 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการ
บริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  เพื่อใหเ้กิดความ
ชัดเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า ทั้งนี ้
บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผูบ้ริหารอย่างชดัเจนและมี
การถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บรหิารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี ้ประธานกรรมการไม่ไดร้่วมบริหารงานปกติประจ าวัน แต่ใหก้ารสนับสนุนและ
ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ัดการอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่กรรมการ
ผูจ้ดัการรบัผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษัทภายใตก้รอบอ านาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัท 

1.8 คณะกรรมการก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และ
เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ  

1.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ท่ีว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากัดอื่น

ที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท  ในกรณีที่

ผูบ้ริหารของบริษัทจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

ยกเวน้การด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์รการกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร ทั้งนี ้การด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขดักับ

บทบัญญัติของกฎหมาย ขอ้บังคับ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งงานใน

บรษิัทไปอา้งอิงเพื่อส่งเสรมิธุรกิจภายนอก 

1.10 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท าหน้าที่ให้
ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยไดเ้ปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณข์องเลขานกุารบรษิัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
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1.11 คณะกรรมการบริษัทไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  บริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะเรื่องและ

เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิหรือรบัทราบ 

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหนา้ที่ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

โดยประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การท าหน้าที่ของ

คณะกรรมการชดุย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ 

3.  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหนา้ที่ก าหนด

นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก ากับดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย 

วตัถปุระสงค ์วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนร์ะยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท 

3.2 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้การจดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวตัถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะจดัใหม้ี

การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทกุปี 

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนดจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อใหน้ ามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
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พนกังานทกุคน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที่บรษิัทใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบตัิ เพื่อ

แสดงเจตนารมณใ์นการท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ค านึงถึง

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณ

ดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตัิงาน ที่พนกังานทกุคนพึงปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงานตาม

กรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ โดยบรษิัทไดม้ีการประกาศและแจง้ใหท้กุคนรับทราบและยึดปฏิบตัิ

อย่างเคร่งครดั รวมถึงใหม้ีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการไดต้ิดตามใหม้ีการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

3.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการ

ที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนม์ีแนวทางที่ชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั โดย

ก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์นโยบายที่ไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลต่างๆดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัท 

และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย 

หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบถึงความสมัพนัธห์รือการเก่ียวโยงของตนในรายการ

ดงักล่าว โดยบคุคลดงักล่าวไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจใดๆ ในธุรกรรมดงักล่าว   

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทไดป้ฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ดา้น

ผลประโยชน ์ใหเ้สมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะไดก้ ากับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินการ และ

การเปิดเผยขอ้มลูของรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถู้กตอ้งครบถว้นโดยจะเปิดเผยการท า

รายการไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

3.5 ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นีร้ะบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสรา้งความมั่นใจต่อฝ่ายจดัการ
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ในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยสิ์นไม่ใหร้ั่วไหล สูญหาย

หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเชื่อถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น  ดังนั้นบริษัทจึงได้

ก าหนดนโยบายดา้นการควบคุมไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์นของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงบประมาณและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน (Feasibility 

study) ก่อนตดัสินใจลงทุน และมีระบบการควบคุมภายใน โดยเจา้ของหน่วยงานจะตอ้งมีระบบการท างานที่

เป็นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณอ์ันไม่พึงประสงคท์ี่อาจสรา้งความเสียหาย

ให้กับบริษัทได ้และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรูส้ึกร่วมในการปฏิบัติงานตามระเบียบ รวมถึ ง

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและพรอ้มที่จะใหบ้รษิัทประเมินและตรวจสอบการท างานไดต้ลอดเวลา  

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจดัใหม้ีขึน้ รวมทั้งไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการ

ควบคุม ทั้งดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากับ

ดูแลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามส าคญักับสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และ

รายการท่ีผิดปกติ   

ทัง้นีบ้รษิัทไดว้่าจา้งบคุคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน

ของบริษัท ท าหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้

ผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ ผูต้รวจสอบ

ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบรษิัท  

3.6 นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการก ากบัดแูลระบบและกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บรษิัทฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะพิจารณาก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง

ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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3.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส 

คณะกรรมการจดัใหม้ีแนวทางด าเนินการที่ชดัเจนกับผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทาง 

เว็บไซตห์รือรายงานตรงต่อบรษิัท โดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษิัท เพื่อ

สั่งการใหม้ีการตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการท่ีบรษิัทก าหนดไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3.8 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุม

ร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง

เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน

กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

4.2 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ งเสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติใหจ้ดัขึน้อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือในกรณีจ าเป็น ถา้กรรมการตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการ

เรียกประชมุกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

4.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็น

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการ มิไดก้ าหนดสถานท่ีที่ประชมุใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
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4.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการ หรือผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี 

และวาระท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิ 

หรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได้ 

4.6 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดตารางการประชมุล่วงหนา้ในแต่ละปีและแจง้ใหก้รรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ 

ทัง้นีไ้ม่รวมการประชมุวาระพิเศษ 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Self-Assessment) เป็น

ประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ข

ต่อไป  

5.2 บรษิัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบรษิัทในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี

และสรุปไดด้งันี ้

 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ขอบเขตของบทบาท

และความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่

ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชดัเจน และ

เสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดก้ับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเ้คียงกนั 

และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ  พรอ้มกันนี ้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่

รับผิดชอบที่ไดร้ับเพิ่มขึน้ ส าหรับกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายให้รับต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น 

กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

6.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูควรเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการ 

และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด  และเพื่อ

ประโยชนส์ูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่

เหมาะสม และสอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละคน ผูบ้ริหารที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย
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เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ตอ้งเป็นอตัราที่แข่งขนัไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อดแูลรกัษาผูบ้รหิารที่มีคณุภาพ ทัง้นี ้ตอ้ง

ค านึงถึงผลประโยชนท์ี่บรษิัทและผูถื้อหุน้ไดร้บัดว้ย 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้

ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการ

ผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเก่ี ยวกับการปฏิบัติตาม

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธใ์นระยะยาว และการพฒันาผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบผลประเมินขา้งตน้ และประธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการ

ก ากับดูแลกิจการของบรษิัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหม้ีการปรบัปรุง

การปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง  

7.2 ทกุครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่

ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ

ใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน ซึ่ง

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูมีการเตรียมใหพ้รอ้มเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผูสื้บทอดงานในกรณีที่ตนไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

7.4 คณะกรรมการจดัใหม้ีโครงการส าหรบัพฒันาผูบ้ริหารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงส่ิงที่

ไดท้  าไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กนัไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
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