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การก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
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นิยามและความหมาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเช่ือมโยง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่ส ําคญัในการสรา้งประโยชนท์ี่
เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ โดยคํานึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยรวม การจัดโครงสรา้ง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวตอ้ง
สะทอ้นหลกัการสาํคญั 
 
ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

1. เสริมสรา้งระบบบริหารจดัการที่ดี โปรง่ใส และมีมาตรฐานชดัเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีศกัยภาพในการ
แขง่ขนั ปอ้งกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

2. สรา้งความเช่ือมั่นแก่ผูล้งทนุทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนบัสนนุใหม้ีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทํางานต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ดาํเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

4. สรา้งกรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย รวมทั้งเป็นการสรา้ง
พนัธะผกูพนัเพื่อใหฝ่้ายบรหิารใชอ้าํนาจภายในขอบเขตที่กาํหนด 

 
แนวปฏิบตัิทีด่ตีามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลกัปฏิบตัิตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น ําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่           
กิจการอยา่งยั่งยืน 

2. กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษัิทท่ีมีประสทิธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
5. สง่เสรมินวตักรรม และประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
6. ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับ
ดูแลใหบ้ริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถงึ 
(1)  การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
(2)  การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรสําคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

 เปา้หมาย 
(3)  การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 
 

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลบริษัทฯ ให้น าไปสู่ผลการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อยา่งน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1)  สามารถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนงึถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2)  ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
(3)  เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
(4)  สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ในการกาํกบัดแูลบรษัิทฯ ใหน้าํไปสูผ่ลการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะคาํนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นสําคญัในการกําหนด
ความสาํเรจ็ของการดาํเนินกิจการ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแล ในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้าํในการกาํกบัดแูลกิจการ 

1.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีนโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและ
แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4  คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการสือ่สารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ มีกลไก
เพียงพอที่เอือ้ใหม้ีการนาํนโยบายขา้งตน้ไปปฏิบตัิจริง ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจาํ 

 

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 
(Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริตเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทเป็นสาํคญั มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม รวมทัง้ไม่กระทาํการอนัใดอนัเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชนข์องบรษัิทอยา่งมีนยัสาํคญั และตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัตา่งๆ  

1.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้า่ การดาํเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้าํ หนดไว ้
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รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการดาํเนินงานที่สาํคญั (เช่น การลงทนุ การทาํธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ
อยา่งมีนยัสาํคญั การทาํรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้) เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทกุคน และจะจดัใหม้ีการทบทวนกฎบตัร
ดงักลา่วเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายบรหิาร อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร คณะกรรมการบรษัิท
จะมีองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ ขอบเขต อาํนาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และวาระการดาํรงตาํแหน่งตามที่
ระบใุนกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 

1.4.2  คณะกรรมการบรษัิทจะทาํความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอาํนาจการจดัการบรษัิทฯ ใหแ้ก่
ฝ่ายบริหาร โดยทาํการบันทึกเป็นลายลกัษณอ์ักษร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลฝ่าย
บรหิารใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และฝ่ายบรหิาร อาจพิจารณาแบง่ ออกเป็นดงันี ้

 

เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการด าเนินการ 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใหม้ีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทตอ้งมีความเขา้ใจและพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การกาํหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
(2)   การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
(3)   การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท ใหเ้หมาะสมตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัใน
การประกอบธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(4)   การสรรหา พฒันา กาํหนดคา่ตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(5)   การกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนที่เป็นเครือ่งจงูใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั
ขององคก์ร 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายบริหารจะพิจารณารว่มกัน โดยฝ่ายบริหาร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบซึง่คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ
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เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารไปดาํเนินการโดยคณะกรรมการบรษัิทติดตามและใหฝ่้าย
บรหิารรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นระยะตามที่เหมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงานประจาํปี 
(2)   การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
(3)   การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 
(4)   การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจดัการบคุคล และ
นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5)   การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 
(6)   การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินใหม้ีความนา่เช่ือถือ 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอืน่เป็นผู้ด าเนินการแทน 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ
ฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การจดัการ (Execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนมุัติแลว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บรษัิทควรปลอ่ยใหฝ่้ายบริหารรบัผิดชอบการตดัสนิใจดาํเนินงาน การจดัซือ้จดัจา้ง การรบับคุลากรเขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบ
นโยบายที่กาํหนดไวแ้ละติดตามดแูลผล โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แตม่ีเหตจุาํเป็น 
(2)   เรือ่งที่ขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีสว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 
 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 
2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไป
เพื่อความยั่งยนื โดยเป็นวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสร้างคุณค่าใหท้ั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

2.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทฯ มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (Objectives) ที่
ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสือ่สารให้
ทกุคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัทาํเป็นวิสยัทศัน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (Vision 
and Values) หรอืวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอือื่น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

2.1.2  ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ที่สามารถสรา้งคุณค่าใหท้ั้งแก่บริษัท และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดย
พิจารณาถึง 
(1)   สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม 
 (2)   ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
 (3)   ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 
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2.1.3 ค่านิยมขององคก์รควรมีสว่นหนึ่งที่สะทอ้นคณุลกัษณะของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เช่น ความรบัผิดชอบใน
ผลการกระทาํ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปรง่ใส (Transparency) ความเอาใจใส ่
(Due consideration of social and environmental responisbilities) เป็นตน้ 

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร
สะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 
(3-5 ปี) และ/หรือประจ าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย
มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

2.2.1   คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหก้ารจดัทาํกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ โดยคาํนงึถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษัิท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยง
ที่ยอมรบัไดแ้ละสนบัสนนุใหม้ีการจดัทาํ หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธส์ ําหรบัระยะปาน
กลาง (3-5 ปี) ดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่สามารถ
คาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2  ในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัและความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย Value chain รวมทัง้
ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัของบรษัิท โดยควรมีกลไกที่ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผู้
มีสว่นไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

 (1)  ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่นรว่มหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียกบักิจการ 
ไวช้ดัเจน เพื่อใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรอืความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 
(2)  ระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งของกิจการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุม่บคุคล หนว่ยงาน
องคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทนุ ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกบัดแูล 
เป็นตน้ 
(3)  ระบปุระเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อนาํไปวิเคราะหแ์ละจดัระดบัประเด็นดงักลา่วตาม
ความสาํคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ทัง้กิจการและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้เพื่อเลอืกเรือ่งสาํคญัที่จะเป็นการ
สรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีมาดาํเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลการกําหนดกลยุทธ์ โดยให้มีการส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี โดยยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดเป้าหมาย ทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี ้ควร
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจนาํไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 
(Unethical conduct) 
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2.2.5 คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายผา่นกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่ว
ทัง้บรษัิท 

2.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดําเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีโดยจดัใหม้ีผูท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลและติดตามผล
การดาํเนินงาน 

 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งใน
เร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

3.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลายทั้ง
ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุที่จ ําเป็นต่อ
การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบริษัทฯ โดยจดัทาํตารางองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญของ
กรรมการ (Skill Matrix) เพื่อใหม้ั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถเขา้ใจ
และตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 
คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัที่บรษัิทดาํเนินกิจการอยู ่

3.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาํนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความ
ซับซอ้นของธุรกิจดว้ย โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง  

3.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้น
อาํนาจที่ถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม โดย 

 (1)  กรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่าย
บรหิารไดอ้ยา่งอิสระ 
(2)  จาํนวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีคุณสมบตัิอื่นตามที่บริษัท
กาํหนด รวมทัง้ดแูลใหก้รรมการอิสระสามารถทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

3.1.4  คณะกรรมการบรษัิทจะดาํเนินการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทที่มี
ความหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 
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3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่าองคป์ระกอบ
และการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ หลักปฏิบัติที่
ส าคัญ คือ 

3.2.1  ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2  ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตา่งกนั โดยคณะกรรมการบรษัิทจะ

กาํหนดอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคน
หนึ่งมีอาํนาจโดยไมจ่าํกดั โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารและคณะผูบ้ริหารจะตอ้งไมใ่ช่
บคุคลเดียวกนั 

3.2.3  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัท โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุ
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และ
เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และมี
มาตรการท่ีดแูลใหเ้รือ่งสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(4) การจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การสง่เสริมใหก้รรมการมีการใชด้ลุพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ 
(5) การเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร 

3.2.4  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารไม่ไดแ้ยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นบคุคลเดียวกนั ประธานกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกนั หรือประธานกรรมการมีสว่นรว่มใน
การบริหาร หรือไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นบริหาร คณะกรรมการบริษัทควรสง่เสริมให้
เกิดการถ่วงดลุอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร โดยพิจารณาให ้

 (1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ หรอื 
 (2) แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่รว่มพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3.2.5 คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้าํรง ตาํแหน่ง
ตอ่ไป คณะกรรมการบรษัิท ควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักลา่ว 
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3.2.6  เพื่อใหเ้รื่องสาํคญัไดร้บัการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตอ่ไป  

3.2.7  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม และจํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

 

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองคป์ระกอบที่ก าหนดไว้ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ
คือ 

3.3.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหม้ีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่จะทาํใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญที่เหมาะสม รวมทัง้มีการ
พิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ ก่อนจะนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควร
คาํนงึถึง ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 

3.3.4  ในกรณีที่คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิดเผยขอ้มลู
ของ ที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรอืไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  
3.4 การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

3.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อทาํหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.4.2  ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 
ภาระหนา้ที่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น 
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้ับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดว้ย ทั้งนี ้อยู่ในลักษณะที่
เปรยีบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม 
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3.4.3  ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ 
(เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บาํเหน็จ) 
โดยควรเช่ือมโยงกบัมลูคา่ที่บรษัิทสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ แตไ่มค่วรอยูใ่นระดบัท่ีสงูเกินไปจนทาํใหเ้กิดการมุง่เนน้
แตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี  ้จํานวนเงิน
คา่ตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย
ดว้ย 

3.4.5  ในกรณีที่คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรมีการ
เปิดเผย ขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

 

3.5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

3.5.1  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 
3.5.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึง

ประสทิธิภาพการทาํงานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่หลายบรษัิท และเพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุม่เท
เวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ ควรกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะไปดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน ทัง้นี ้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจาํนวน
บรษัิทท่ีกรรมการไปดาํรงตาํแหนง่มีมากเกินไปและควรใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่ว  

3.5.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีระบบการรายงานการดํารงตาํแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่
รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
กิจการอื่นที่มีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการ
บริษัทตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตาม
ความเหมาะสม 

3.5.5  กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้หมด ที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี กรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระการประชมุ
ใดจะตอ้งงดออกเสยีง งดใหค้วามเห็น และไมเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ๆ 
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3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมและกิจการอื่นทีบ่ริษัทฯ ไปลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย หลักปฏิบัติที่
ส าคัญคือ 

3.6.1  คณะกรรมการจะพิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลบรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถึง  
(1) ระดบัการแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษัิทย่อย  โดยใหก้าํหนดเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่โดยทั่วไปควรใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้ เวน้แตบ่รษัิทดงักลา่วเป็นบรษัิทขนาดเลก็ ที่
เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูแ้ตง่ตัง้ก็ได ้ 
(2) กาํหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทตามขอ้ (1) และใหต้วัแทน
ของบริษัทดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทอื่นที่ไปลงทนุ และในกรณีที่บรษัิท
ย่อย มีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนข์องบรษัิทยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม ่ 
(3) ระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพียงพอ และการทาํรายการต่างๆ เป็นไป
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรอืจาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอื่นที่สาํคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบรษัิทยอ่ย เป็นตน้  

3.6.2  หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาํคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่      
รอ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงินลงทนุหรอือาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัสาํคญัตอ่บรษัิท ในกรณี
ที่จาํเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการจดัทาํ Shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเก่ียวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญั การติดตามผล
การดาํเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและกาํหนดเวลา  

 

3.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
พิจารณา ทบทวน วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และน ามาพัฒนา ปรับปรุงการท างานต่อ หลักปฏิบัติที่ส าคญั คือ 

3.7.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการ รว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยควรกาํหนดบรรทดัฐานท่ี
จะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 

3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นวิธีประเมิน
ดว้ยตนเอง (Self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชว้ิธีประเมินแบบไขว ้(Cross evaluation) 
รว่มดว้ยก็ได ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.7.3  คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจดัใหม้ีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาํเนินการ
ดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี  
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3.7.4  ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถกูนาํไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการ   

 

3.8 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

3.8.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะนําและมี
ขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลัก วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ คา่นิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จาํเป็นอยา่งตอ่เนื่อง  
3.8.3  คณะกรรมการบรษัิทจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.8.4  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการบรษัิท

ในรายงานประจาํปี 
 

3.9 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ันใจว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณท์ี่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

3.9.1 คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีกาํหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้
เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

3.9.2  จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิทควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทไม่ไดม้ีการประชุมทกุเดือน คณะกรรมการบริษัทควรกาํหนดใหฝ่้ายบริหารรายงานผล
การดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบในเดือนที่ไมไ่ดม้ีการประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถ
กาํกบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของ ฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ ์

3.9.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4  เอกสารประกอบการประชมุจะจดัสง่ใหแ้ก่กรรมการเป็นการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจาํเป็นเรง่ดว่นเพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษัิทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและกาํหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3.9.5  คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้
มีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดตาํแหนง่ 
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3.9.6  คณะกรรมการบริษัทจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เลขานกุารบรษัิท 
หรอืผูบ้รหิารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จาํเป็นคณะกรรมการบรษัิท
อาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

 3.9.7  คณะกรรมการบริษัทจะถือเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตาม
ความจาํเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารรว่มดว้ย 
และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

3.9.8  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลการ
จดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
ประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

3.9.9  เลขานกุารบรษัิทควรไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ 
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเขา้รับการอบรมหลักสูตร
ดงักลา่วดว้ย 

 

หลักปฎิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่
เป้าหมาย หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

4.1.1  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรร
หาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

4.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารดูแลใหม้ีผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสม โดย
อย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3  เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดตาํแหน่ง 
(Succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู และ
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้  

4.1.4  คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัการอบรม
และพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน  

4.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวน
บรษัิทท่ีสามารถไปดาํรงตาํแหนง่ได ้ 
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4.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

4.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดับ
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์อง
บรษัิทฯ ในระยะยาว ซึง่รวมถึง 

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนสั และผลการดาํเนินงานระยะยาว 
(2) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทน ควรคาํนงึถึงปัจจยั เช่น ระดบัคา่ตอบแทนสงูกวา่หรือ
เทา่กบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกิจการ 
(3) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการสือ่สารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารควรมีบทบาทเก่ียวกบัค่าตอบแทนและการประเมินผล
งานประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร อยา่งนอ้ยในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจงู
ใจใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบเกณฑก์าร
ประเมินเป็นการลว่งหนา้ 
(2) ประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจาํทกุปี หรอือาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวโุสเป็นผูส้ื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้
ประเด็นเพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบ 
(3) อนมุตัิคา่ตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมินผูบ้รหิารระดบัสงู
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

4.2.4  คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดแูลใหม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงานสาํหรบัทัง้
องคก์ร 

 

4.3 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัทฯ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

4.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวั ไมว่่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม ่ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่
บรษัิทแม ่ซึง่มีผลตอ่อาํนาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกิจการ 
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4.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสบืทอดตาํแหนง่ 

4.3.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การควบคมุบรษัิทฯ 
 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

4.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์ร 
พนกังานในทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการจดัตัง้กองทนุสารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังานมีการออม
อย่างเพียงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจดั
การเงิน การเลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง หรอืดแูลใหม้ีนโยบายการลงทนุ
แบบ life path 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

5.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่สง่เสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดแูลให้
ฝ่ายบริหารนาํไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานและการ
ติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันา
สนิคา้และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการทางาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้  

 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้
ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท หลักปฏิบัติที่
ส าคัญ คือ 

5.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีกลไกที่ท ําใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในบรษัิท
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคเ์ป้าหมายหลกัที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดยจดัทํานโยบายและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจใหค้รอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ที่เป็นธรรม การจัด
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สวสัดิการที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายกาํหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสขุภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัในการทาํงาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมความกา้วหนา้ รวมถึงเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน ในดา้นอื่นๆ 
 (2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง  และคาํนึงถึง
สขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุ
สินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสินคา้และบริการ 
รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales conduct) ตอ้งกระทาํอย่างมีความ
รบัผิดชอบ ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 
 (3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม 
การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน 
ชีแ้จงและดแูลใหคู้ค่า้เคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนั
อยา่งยั่งยืน 
(4) ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน โดยนาํความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสรา้ง
เสรมิประโยชนต์อ่ชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความสาํเรจ็ในระยะ
ยาว 
(5) ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สรา้งหรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (สาํหรบัการผลิต 
ขนส่งหรือในสาํนกังาน) การใชน้ํา้ การใชท้รพัยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
(7) การต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และ
กาํหนดใหบ้ริษัท มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัตอ่สาธารณะ โดยบริษัทอาจ
พิจารณาเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน รวมถึงสนบัสนุนใหบ้ริษัทอื่น 
และคูค่า้มีและประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยดว้ย 

 

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักได้อยา่งยั่งยนื หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

5.3.1  คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจาํเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช้อย่างนอ้ย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน 
(Financial capital) การผลิต (Manufactured capital) ภูมิ ปัญญา ( Intellectual capital) ด้านบุคลากร 
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(Human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and relationship capital) และธรรมชาติ  (Natural 
capital) รวมทัง้ตระหนกัวา่การใชท้รพัยากรแตล่ะประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

5.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกันทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรที่ต่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้าํนึงถึงผลกระทบและความคุม้คา่ที่จะ
เกิดขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษัิท อยา่งยั่งยืน 

5.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท ฝ่ายบรหิารมี
การทบทวน พฒันา ดูแล การใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

 

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคก์ร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของบริษัท หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

5.4.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีนโยบายในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และการกาํหนดแนวทางเพื่อรองรบัใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่กาํหนดไว ้มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยในการ
กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผน      
กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (Buniness model) เป็นตน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึง การบริหารและจดัการความ
เสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย  

5.4.3  คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
(1) การดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐาน ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การจดัใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั การรกัษาความนา่เช่ือถือ และ
ความพรอ้มใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกันมิใหม้ีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางที่ผิด หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
(3) การพิจารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัใหม้ีมาตรการในการบริหารจดัการความ
เสี่ยง เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

6.1.1  คณะกรรมการบรษัิทควรเขา้ใจความเสีย่งที่สาํคญัของกิจการ และอนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรบัได ้ 
6.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องกิจการ สาํหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการควรใหค้วามสาํ คญักับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา  เช่น                 
ปีละ 1 ครัง้  

6.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operational risk) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial risk) 
และความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance risk) เป็นตน้ โดยพิจารณาปัจจยัทัง้
ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไว ้ 

6.1.4 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบไุว ้เพื่อจดัลาํดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรบัความเสี่ยง (Take) 
การลดหรอื การควบคมุความเสีย่ง (Treat) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง 
(Transfer) 

6.1.5  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกบัธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  
6.1.7  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้ของ ในประเทศและในระดบัสากล  
6.1.8  ในกรณีที่บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยหรอืกิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิ

ออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรนาํผลประเมินระบบควบคมุภายในและ
การบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย  

 

6.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

6.2.1  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

6.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยควรมีหนา้ที่
อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) สอบทานใหกิ้จการมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น (Accuracy and completeness)  
(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะส มและมี
ประสทิธิผล  
(3) สอบทานใหกิ้จการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน  
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี ฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชุมดว้ย อย่าง
นอ้ยปีละครัง้  
(6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กิจการ  
(7) สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั
ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ  

6.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหบ้ริษัทจดัใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อาํนวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรยีก ผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรอืแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรกึษา ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

6.2.4  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็น
ผูร้บัผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี  

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท 
กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมิควรในทรัพยส์ิน 
ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่
สมควร หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

6.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลซึ่ง รวมถึงการกาํหนด
นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและวิธีปฏิบตัิ ในการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเช่ือถือ และ
ความพรอ้มใช้ของขอ้มูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์รวมทั้งดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งอาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่
ปรกึษาทางการเงิน   ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 
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6.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้
ดูแลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารทาํรายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 
โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมค่วรมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

6.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้
กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี อยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะที่อาจทาํใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเหน็
ไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

 

6.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอรรั์ปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

6.4.1  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชันที่มีประสิ ทธิภาพ 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั รวมทั้งการ
จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

6.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

6.5.1  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหม้ีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสและ
กระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีสว่นไดเ้สีย และ
ดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนที่มีความสะดวกและ มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผย
ช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเว็บไซต ์หรอืรายงานประจาํปี  

6.5.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยกาํหนดใหม้ี
ช่องทาง ในการแจง้เบาะแสผ่านทาง เว็บไซตข์องบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ
บรษัิท ที่ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การดาํเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ
บรษัิท  

6.5.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่แจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญต่างๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

7.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึง
ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ัดทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ 

7.1.2  ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการควรคาํนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่เป็น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับระบบควบคุม
ภายในรวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้มี)  
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท  

7.1.3  คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้น
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนุนใหบ้ริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการ
วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียง
อยา่งเดียว  

7.1.4  ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การ
เปิดเผยในสว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบั Shareholders’ agreement ของกลุม่ตน  

 

7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหนี ้หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

7.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหฝ่้ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารรว่มกนัหาทางแกไ้ข
โดยเรว็หากเริม่มีสญัญาณบง่ชี ้ถึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้เช่น ภาวะ
ขาดทนุต่อเนื่อง กระแสเงินสดตํ่า ขอ้มลูทางการเงินไม่ครบถว้น ขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม ขาดการประเมิน
กระแสเงินสดและงบประมาณ ไม่มีแผนธุรกิจ ส่วนหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรพัย์ มีปัญหาในการ
ระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนี ้เป็นตน้ 
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7.2.2  ในการอนุมตัิการทาํรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพ
คลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้

 

7.3 ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ ทัง้นี้ ภายใต้การค านึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

7.3.1  ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชําระหนี ้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม
อย่างใกลชิ้ด และดูแลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิท กาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยคาํนงึถึงความเป็นธรรมต่อ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่รวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจน ติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายบรหิารรายงานสถานะอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

7.3.3  คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไมว่า่จะ
ดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

 

7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยนืตามความเหมาะสม หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 
7.4.1  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยคาํนงึถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี หรอือาจจดัทาํเป็นเลม่แยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาํคญั และสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะนาํไปสูก่ารสรา้ง
คณุคา่แก่บรษัิทฯ อยา่งยั่งยืน 

 

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธท์ี่
ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

7.5.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีนโยบายการสือ่สาร (Communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(Disclosure policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการกาํหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มูลกบับคุคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ี่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วัตถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม และ
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สามารถสื่อสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน และ
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

7.5.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหฝ่้ายบรหิารกาํหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดั
ใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้กาํหนดหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของนักลงทุนสมัพันธ์ใหช้ัดเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล หลักปฏิบัติ ที่
ส าคัญ คือ 

7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย 
เช่น เว็บไซตข์องบรษัิท โดยควรกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้นาํเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 
ขอ้มลูขัน้ตํ่าที่กิจการควรเปิดเผยบนเว็บไซต ์
(1) วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิท 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษัิทนาํเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ตา่ง ๆ 
(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
(8) โครงสรา้งกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมคา้ และ special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํ นวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(12) ขอ้บงัคบับรษัิท หนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
(13) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการกาํกับดูแลและ

จดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดา้นบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจดัการความเสี่ยงดา้น
ตา่ง ๆ 

(14) กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรือ่งที่
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการ
ดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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(15) จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการของบรษัิท รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์
(16) ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบคุคลที่รบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานกุารบริษัท เช่น 

ช่ือบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 
8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

8.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหเ้รื่องสาํคญัของบริษัท ทัง้ประเด็นที่กาํหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ โดยเรือ่ง
สาํคญัดงักลา่วตอ้งถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2  คณะกรรมการบรษัิทจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 
(1) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท โดยคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ 
ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการบริษัทตอ้งแจง้
เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
(2) หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สว่นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

8.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอต่อการใช้
สทิธิของผูถื้อหุน้ และจดัสง่ใหอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.4  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการสง่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบริษัท ล่วงหนา้ประมาณ 28 วันก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนัตอ่เนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 3 วนั 

8.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่
คาํถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

8.1.6  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งควรจดัทาํเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกับ
ฉบบัภาษาไทย ทัง้นี ้หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) วาระการประชุม โดยระบวุ่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทั้งแบ่งเป็นแต่ละเรื่องอย่างชดัเจน 
เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ออกเป็นแตล่ะวาระ 
(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ  ซึ่ง
รวมถึง 
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ก. วาระอนมุตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตผุลและ
ขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผุลและขอ้มลูประกอบเช่นกนั 
ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ ระบช่ืุอ อาย ุประวตัิการศึกษาและการทาํงาน จาํนวนบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัททั่วไปที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และ
ในกรณีที่เป็นการช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกครัง้ ใหร้ะบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่
ผา่นมา และวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
ค. วาระอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
แตล่ะตาํแหนง่ และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ช่ือผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณท์าํงาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง 
สทิธิของหุน้แตล่ะประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของ
สถานท่ีจดัประชมุ เป็นตน้ 

 

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

8.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุ
ของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การอภิปราย สถานที่จดัประชุมที่สะดวกตอ่
การเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลไม่ใหม้ีการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้้
ถือหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่กาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะสง่เสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การ
นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 

8.2.4  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาสาํหรบัแตล่ะวาระการประชมุที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แสดงความเห็นและตัง้คาํถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
บรษัิทได ้

8.2.5  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรือ่งสาํคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้
ไม่ควรสนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่ผู้
ถือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 
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8.2.6  กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งควรเขา้รว่มการประชมุ เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งไดป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมที่กาํหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้คาํถามตอ่ที่ประชมุในเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

8.2.7  ก่อนเริ่มการประชุม ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัทราบจาํนวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและ
ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8  ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุควรจดัใหม้ีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใช้
สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9  คณะกรรมการบรษัิทจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่สาํคญั และสง่เสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็น
อิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็น
ดว้ย และ งดออกเสยีงในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

 

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อยา่งถกูต้องและครบถว้น หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

8.3.1  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทํา
การถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

8.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการ
ประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง) 
ของแตล่ะวาระ 
(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 


