
                                                     CG Code ฉบบัปรับปรุง Page | 1  

 

 

 

 

 

 

บริษัท วโรปกรณ์ จํากดั (มหาชน) 

 

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

Corporate Governance Code  

(CG Code) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                     CG Code ฉบบัปรับปรุง Page | 2  

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี Corporate Governance Code (CG Code) 

 

 

สารจากประธานคณะกรรมการ  

 

 บริษทั วโรปกรณ์ จาํกดั (มหาชน)  ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

และการมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และ สิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี” 

หรือ Corporate Governance Code (CG Code)โดยได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  หรือ Corporate 

Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพือเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษทั ซึงเป็นผูน้ําหรือผูรั้บผิดชอบ

สูงสุดขององคก์ร นาํไปปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลองคก์รให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ให้กิจการมีผล

ประกอบการทีดีในระยะยาว น่าเชือถือสําหรับผูถื้อหุ้นและผูค้นรอบขา้งเพือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้

กิจการอยา่งยงัยนื  

 

 คณะกรรมการเชือมนัว่าผลพวงจากการดาํเนินการดังกล่าวอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ซือสัตย ์เท่า

เทียมกัน มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสาน

ประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม จะเสริมสร้างการเติบโตทียงัยืนของบริษทัฯ ใน

ระยะยาว  

 

                                                                                         (นางสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ)์ 

                                                                                                                ประธานคณะกรรมการ 
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ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์ร 

ทีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยงัยนื    
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ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ   
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ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม   

 

หลกัปฏิบัติ             33 

รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล   

 

หลกัปฏิบัติ            38 
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บทนํา 

 

 บริษทั วโรปกรณ์ จาํกดั (มหาชน) ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี หรือ Corporate Governance 

Code (CG Code) ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าประยกุตใ์ชเ้พือเป็นหลกัปฏิบติั

ให้คณะกรรมการบริษทั ซึงเป็นผูน้ําหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององค์กร นาํไปปรับใช้ในการกาํกบัดูแลให้

กิจการมีผลประกอบการทีดีในระยะยาว น่าเชือถือสําหรับผูถ้ือหุ้นและผูค้นรอบขา้งเพือประโยชน์ในการ

สร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยงัยนื  

 “การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพนัธ์ในเชิงการกาํกบัดูแล รวมทงักลไกมาตรการทีใช้

กาํกบัการตดัสินใจของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซึงรวมถึง ( ) การกาํหนดวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกั (objectives) ( ) การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตัิแผนงานและงบประมาณ

และ ( ) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

 “การกํากับดูแลกิจการทีด”ี ตามหลกัปฏิบติันี หมายถึง การกาํกบัดูแลกิจการทีเป็นไปเพือ การสร้าง

คุณค่าให้กิจการอย่างยงัยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชือมนัให้แก่ผูล้งทุน ซึงคณะกรรมการควรกาํกบั

ดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผล (governance outcome) อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

 1.  ส าม า รถ แ ข่ งขันไ ด้แ ล ะ มีผ ล ปร ะ ก อ บก า รที ดีโ ดยคํา นึง ถึ ง ผล ก ระ ทบใ น ระ ย ะ ย า ว 

(Competitiveness and performance with long-term perspective) 

 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Ethical and responsible business) 

 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิงแวดลอ้ม (Good corporate 

citizenship) 

 4. สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง (Corporate resilience) 

 

CG Code น ีได้วางหลกัปฏิบัติ 8 ข้อหลกั ดังนี 

หลกัปฏิบัติ  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์ร 

ทีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยงัยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบัติ  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการทีเป็นไปเพือความยงัยืน (Define Objectives 

that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบัติ  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 

หลักปฏิบัติ  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
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หลกัปฏิบัติ  ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม (Strengthen Effective 

Risk Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ  รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

หลกัปฏิบัติ  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกบัผูถ้ือหุน้ (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

 

การปฏิบตัิตาม CG Code 

 การปฏิบัติตาม CG Code นี เป็นไปตามหลัก “Apply or Explain” คือ ให้คณะกรรมการนําหลัก

ปฏิบติัไปปรับใช ้(apply) ตามทีเหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทั ทงันี คณะกรรมการอาจใชว้ิธีปฏิบัติอืน

ทีทาํให้บรรลุเจตนารมณ์ตามหลกัปฏิบตัิได ้หากเห็นวา่วิธีปฏิบติัอืนนนัเหมาะสมกว่า โดยควรบนัทึกเหตุผล

และการปฏิบติัอืนนนัไวด้ว้ย 

 การปฏิบัติตามหลกั “Apply or Explain” นี เพือให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาการนาํหลกั

ปฏิบตัิไปปรับใช้ (apply) ให้เกิดการปฏิบติัอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อยา่งยงัยนื มิใช่การปฏิบตัิเพือใหเ้ป็นไปตาม (comply) ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํ CG Code ไปปรับใชอ้ย่างนอ้ยปีละ 

 ครัง และบันทึกการพิจารณาไวเ้ป็นส่วนหนึงของมติคณะกรรมการ รวมทงัเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ - ) โดยมีขอ้ความยืนยนัว่า คณะกรรมการได้

พิจารณาและทบทวนการนาํหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้  

 ทงันี การปฏิบติัตาม CG Code อาจเป็นส่วนช่วยให้คณะกรรมการสามารถนาํไปใชอ้ธิบายเกียวกับ

ความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ทีได ้หากมีกรณีทีเกิดขอ้สงสัยเกียวกบัการทาํหน้าทีของคณะกรรมการใน

ภายหลงั 

 

การอธิบาย เมือไม่ได้นําหลกัปฏิบัติไปปรับใช้ 

 ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นว่า การปฏิบติัตาม CG 

Code ขอ้ใดยงัไม่เหมาะสมกบับริบทของบริษทัหรือยงัไม่สามารถดาํเนินการ ใหด้าํเนินการ ดงันี 

 1. บันทึกในรายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code เป็นส่วนหนึงของมติคณะกรรมการ โดย

ระบุเหตุผลของการตดัสินใจดงักล่าว รวมทงัมาตรการทดแทน (ถา้มี) ไวด้ว้ย 

 2. เปิดเผยในรายงานประจําปี และแบบ 56-1: ให้เปิดเผย 

 • เหมือนปัจจุบนั คือ เปิดเผยการไม่ปฏิบติัตาม CG Code พร้อมทงัอธิบายเหตุผลหรือมาตรการ

ทดแทน เฉพาะในประเด็นทีปัจจุบันได้กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยอยู่แลว้ เช่น การแต่งตงั
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คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตงักรรมการ การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วม การดูแลเรืองการใชข้อ้มูลภายใน ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

 • ในขอ้ความทียืนยนัว่าคณะกรรมการไดท้บทวนการนาํหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตาม

บริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้นัน ให้ระบุเพิมเติมโดยมีนัยว่า ในหลกัปฏิบติัทียงัไม่สามารถหรือยงัมิได้

นาํไปปรับใช ้ไดม้ีการบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหนึงของมติคณะกรรมการแลว้ โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียด

เนือหานนัก็ได ้

 

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของบริษทั 

 ความมุ่งหวงัของการออก CG Code นี คือ เพือให้เกิดการนาํไปปฏิบตัใัห้เกิดผลเป็นความยงัยนืของ

บริษทัควบคู่ไปกบัสังคมโดยรวม ซึงปัจจยัส่วนหนึงทีจะเอือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล คือ 

 (1) ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจดัการ เขา้ใจ เห็นประโยชน์ และตระหนกัถึงบทบาทและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํทีทาํให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ซึงรวมถึงความเขา้ใจ

ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โอกาสและความเสียงทีมีผลกระทบตอ่

การดาํเนินกิจการ 

 (2) ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการซึงสามารถนาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัใน

ลกัษณะ collaborative leadership 

 (3) มีบุคลากรสําคญัทีมีความรู้ สามารถสนบัสนุนการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการไดอ้ย่างเหมาะสม 

เช่น เจา้หนา้ทีบริหารทางการเงิน เลขานุการบริษทั ผูต้รวจสอบภายใน เป็นตน้  

คณะกรรมการควรไดรั้บการพฒันาทกัษะทีเหมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสมาํเสมอ เช่น 

การอบรม และการประเมิน เป็นตน้ เพือให้มนัใจว่า คณะกรรมการมีความรู้และความเขา้ใจเป็นอย่างดีใน

การปฏิบติัหนา้ทีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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หลักปฎบัิติและหลกัปฏิบัติย่อย 

 

หลกัปฏิบัติ  

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กร 

ทสีร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน 

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผดิชอบในฐานะผู้นํา

ทีต้องกาํกบัดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีดี ซึงครอบคลมุถึง 

 (1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 (2) การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสําคญัเพือให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

หลักปฏิบัติ .    ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการ

ให้นําไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี 

 ( 1)  ส ามารถแข่ งขันได้แล ะมีผ ล ประ ก อบ กา รที ดีโดยคํา นึง ถึง ผล ก ระ ทบใ นระ ย ะ ย า ว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

 (2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(ethical and responsible business) 

 (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดลอ้ม (good corporate 

citizenship) 

 (4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง(corporate resilience) 

 

แนวปฏิบัติ 

1.2.1 ในการกาํหนดความสําเร็จของการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการควรคาํนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อ

สังคมและสิงแวดลอ้มเป็นสําคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการสร้างและขบัเคลือนวฒันธรรมองค์กรทียึดมนัในจริยธรรม โดย

คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้าํในการกาํกบัดูแลกิจการ 
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1.2.3 คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทีแสดงถึงหลกัการและ

แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบายบรรษทัภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการสือสารเพือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มี

กลไกเพียงพอทีเอือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบตัิ ทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบติัเป็นประจาํ 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีด้วย

ความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และ

ดูแลให้การดําเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติ 

1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการและผูบ้ริหารได้ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั และ 

ซือสัตยสุ์จริต ไม่มีส่วนไดเ้สีย สมเหตุผล เพือประโยชน์ต่อองค์กรแลว้หรือไม่นัน อย่างน้อยตอ้งพิจารณา

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ/ทีประชุมผูถื้อหุน้ทีเกียวขอ้ง  

1.3.2 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้บริษทัมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอทีจะมนัใจไดว้่า การดาํเนินงานของ

บริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติทีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางทีไดก้าํหนดไว้

รวมทงัมีกระบวนการอนุมติัการดาํเนินงานทีสาํคญั (เช่น การลงทุน การทาํธุรกรรมทีมผีลกระทบต่อกิจการ

อยา่งมีนยัสาํคญั การทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนั การไดม้า/จาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล

เป็นตน้) เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบให้ผู้บริหารสูงสุด/ผู้บริหาร

ระดับสูงและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้บริหารสูงสุด/ผู้บริหารระดับสูง

และฝ่ายจัดการปฏิบตัิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย 

 

แนวปฏิบัติ 

1.4.1 คณะกรรมการควรจดัทาํกฎบตัรหรือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) 

ทีระบุหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพือใช้อา้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการทุกคน 

และควรมีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง รวมทงัควรทบทวนการแบ่งบทบาท

หน้าทีคณะกรรมการ ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงและฝ่ายจดัการ อย่างสมาํเสมอเพือให้สอดคลอ้งกบั

ทิศทางขององคก์ร 
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1.4.2 คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหน้าทีของตน และมอบหมายอาํนาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่าย

จดัการ ซึงควรบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรก็ดี การมอบหมายดงักล่าวมิไดเ้ป็นการปลดเปลืองหน้าที

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยงัควรติดตามดูแลฝ่ายจดัการให้ปฏิบติัหน้าทีตามทีไดรั้บ

มอบหมาย ทงันี ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงและฝ่ายจดัการอาจ

พิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี 

 

เรืองทคีวรดูแลให้มีการดําเนินการ 

ก.  การกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข.  การสร้างวฒันธรรมองคก์รทียดึมนัในจริยธรรม รวมทงัประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค.  การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง.  การสรรหา พฒันา กาํหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

จ.  การกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเป็นเครืองจูงใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 

เรืองทดีําเนินการร่วมกบัฝ่ายจัดการ 

ก.  การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาํปี 

ข.  การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 

ค.  การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีเหมาะสมกบัความรับผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

ง.  การกาํหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

 จดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จ.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

ฉ.  การดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชือถือ 

 

เรืองทคีณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ 

ก. การจัดการ (execution) ให้ เป็นไปตามกลยุทธ์  นโยบาย แผนงานทีคณะกรรมการอนุมัติแล้ว 

(คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจดัการรับผิดชอบการตดัสินใจดาํเนินงาน การจดัซือจดัจา้งการรับบุคลากร

เขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีกาํหนดไวแ้ละติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เวน้แต่มี

เหตุจาํเป็น) 

ข.  เรืองทีขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมติัรายการทีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
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คําอธิบาย 

(1) เรืองทีควรดูแลให้มีการดาํเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการเป็นผู้ ร้บผิดชอบหลักให้มีในการ

ดาํเนินการอย่างเหมาะสม ซึงคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดีทังนี ในการ

พิจารณาดาํเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ เสนอเรืองเพือพิจารณาได้ 

(2) เรืองทีดาํเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด/ผู้บริหารระดับสูงและ

ฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึงคณะกรรมการควรกาํกับ

ดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง 

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดาํเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการ

ทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีเหมาะสม 

(3) เรืองทีคณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการควรกาํกับดูแลระดับนโยบาย โดย

มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด/ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการดาํเนินการ 
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หลกัปฏิบัติ  

กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเป็นไปเพือความยังยืน 

Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

กิจการ (objectives) เป็นไปเพือความยังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีสอดคล้องกับ

การสร้างคุณค่าให้ทังกจิการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

 

แนวปฏิบัติ 

2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกั (objectives) ทีชดัเจน 

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือสารให้ทุกคน

ในองค์กรขบัเคลือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจดัทาํเป็นวิสัยทศัน์ และค่านิยมร่วมขององคก์ร (vision 

and values) หรือวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรืออืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ทีสามารถสร้างคุณค่าให้ทงัแก่กิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพิจารณาถึง 

 (1) สภาพแวดลอ้มและการเปลียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทงัการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้

อยา่งเหมาะสม 

 (2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 (3) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 

คําอธิบาย 

ตัวอย่างคาํถามทีคณะกรรมการอาจพิจารณา เพือประโยชน์ในการกําหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกั

ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (business model) ขององคก์ร เช่น 

 (1) กิจการจดัตงัขึนมาเพืออะไร 

 (2) กิจการตอ้งการตอบสนองลูกคา้หลกักลุ่มใด 

 (3) กิจการจะสามารถทาํกาํไร หรือแข่งขนั ดว้ยการสร้างคุณค่าใหกิ้จการและลูกคา้ในเรืองใด (value 

proposition) 

 (4) กิจการจะสามารถดาํรงอยู่ในระยะยาว ภายใต้ปัจจยัทงัโอกาสและความเสียงทีมีผลกระทบต่อ

กิจการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างไร 

2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึงทีสะท้อนคุณลักษณะของการกาํกับดูแลกิจการทีดี เช่น ความ

รับผิดชอบในผลการกระทาํ (accountability) ความเทยีงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความ

เอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้ 
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2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสือสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร

สะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน

กลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจําปีของกจิการสอดคล้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย 

 

แนวปฏิบัติ 

2.2.1 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหก้ารจดัทาํกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน ตลอดจนโอกาสและความเสียง

ทียอมรับไดแ้ละควรสนบัสนุนให้มีการจดัทาํ หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์สาํหรับระยะ

ปานกลาง -  ปีดว้ย เพือให้มนัใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทียาว

ขึน และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเสียงต่าง ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทงั

ปัจจยัต่างๆ ทีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยควรมีกลไกทีทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง 

 (1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสือสารระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กบักิจการไวช้ดัเจน เพือให้กิจการสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากทีสุด 

 (2) ระบุผูม้ีส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งของกิจการ ทงัภายในและภายนอก ทงัทีเป็นตวับุคคลกลุ่มบุคคล 

หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม สิงแวดลอ้มหน่วยงานราชการ หน่วยงาน

กาํกบัดูแล เป็นตน้ 

 (3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนได้เสีย เพือนําไปวิเคราะห์และจดัระดับประเด็น

ดงักล่าวตามความสาํคญัและผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อทงักิจการและผูม้ีส่วนไดเ้สียทงันี เพอืเลือกเรืองสําคัญ

ทีจะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมาดาํเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 ในการกาํหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรกาํกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและนํา

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 
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2.2.4 เป้าหมายทีกําหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการโดย

คณะกรรมการควรกาํหนดเป้าหมายทงัทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ควรตระหนกัถึงความเสียง

ของการตงัเป้าหมายทีอาจนาํไปสู่การประพฤติทีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้

ทวัทงัองคก์ร 

2.2.6 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสมและ

ติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี โดยอาจจดัให้มีผูท้าํหน้าทีรับผิดชอบดูแลและ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 
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หลกัปฏิบัติ  

เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล 

Strengthen Board Effectiveness 

 

หลักปฏิบัติ  .    คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ ทังในเรืองขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเป็นอิสระ ทีเหมาะสมและ

จําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว้ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีมีคุณสมบตัิหลากหลาย ทงัในด้าน

ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีจาํเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัทาํตารางองคป์ระกอบความรู้ความชาํนาญของกรรมการ 

(skills matrix) เพือให้มันใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมทีมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเขา้ใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียได ้รวมทงัตอ้งมีกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คนที

มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัทีบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่

3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจาํนวนกรรมการทีเหมาะสม สามารถปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า  คน และไม่ควรเกิน  คน ทงันี ขึนอยู่กบัขนาดประเภท ความ

ซบัซอ้นของธุรกิจ และ ขอ้บงัคบับริษทัฯ 

3.1.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหวา่งกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารทีสะทอ้น

อาํนาจทีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม โดย 

 ก. ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารทีสามารถให้ความเห็นเกียวกบัการทาํงานของฝ่าย

จดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

 ข. มีจาํนวนและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทงัดูแลให้กรรมการอิสระ

สามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทงัหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่าง

อิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีมีความหลากหลาย 

และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีทีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน ในรายงานประจาํปีและบน 

website ของบริษทั 
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หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้

มันใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการเอือต่อการใช้ดุลพินิจในการ

ตัดสินใจอย่างมีอสิระ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ทีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการ

ควรกาํหนดอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงให้ชัดเจน และเพือ

ไม่ให้คนใดคนหนึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั ควรแยกบุคคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการ โดยหน้าทีของประธานกรรมการอย่างน้อย

ควรครอบคลุม ในเรืองดงัต่อไปนี 

 (1) การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มนัใจไดว้่า การปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 (2) การดูแลให้มนัใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีมี

จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 (3) การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูง

และมีมาตรการทีดูแลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 (4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ ให้

ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

 (5) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.4 ในกรณีทีประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น 

ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็น

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทาํงาน หรือได้รับมอบหมายให้มี

หน้าทีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

 (1) องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่กึงหนึง หรือ 

 (2) แต่งตงักรรมการอิสระคนหนึงร่วมพิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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3.2.5 คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเนืองไม่เกิน 9 ปี นบัจาก

วนัทีไดรั้บการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครังแรก ในกรณีทีจะแต่งตงักรรมการอิสระนันให้

ดาํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าว 

3.2.6 เพือให้เรืองสําคญัไดรั้บการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตงั

คณะกรรมการชุดย่อย เพือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือง กลนักรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน

เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป 

3.2.7 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อย จาํนวนครังของการประชุมและจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมาและ

รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการ

ทีโปร่งใสและชัดเจนเพือให้ได้คณะกรรมการทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีกําหนด

ไว้ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.3.1 คณะกรรมการควรจดัตงัคณะกรรมการสรรหา ซึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการ

อิสระ 

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจดัให้มีการประชุม เพือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือให้

ไดก้รรมการทีมีคุณสมบติัทีจะทาํให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชาํนาญทีเหมาะสมรวมทงัมี

การพิจารณาประวติัของบุคคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาํเสนอทีประชุมผูถื้อ

หุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการ นอกจากนี ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอเกียวกับบุคคลทีไดรั้บการ

เสนอชือเพอืประกอบการตดัสินใจ 

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพือเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการก่อนทีจะมีการสรรหากรรมการทีครบวาระ และในกรณีทีคณะกรรมการสรรหาเสนอชือ

กรรมการรายเดิม ควรคาํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.4 ในกรณีทีคณะกรรมการได้แต่งตงับุคคลใดให้เป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการ

เปิดเผยข้อมูลของทีปรึกษานันไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทงัความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
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หลักปฏิบัติ .    ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควร

พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้

คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว 

 

แนวปฏิบัติ 

3.4.1 คณะกรรมการควรจดัตงัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น

กรรมการอิสระ เพือทาํหนา้ทีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัประสบการณ์ 

ภาระหนา้ที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์

ทีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบเพิมขึน เช่น 

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ร้บค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย ทงันี อยู่ในลกัษณะที

เปรียบเทียบไดก้บัระดบัทีปฏิบติัอยูใ่นอตุสาหกรรม 

3.4.3 ผูถื้อหุ้นตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทงัรูปแบบทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่

ตวัเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทงัค่าตอบแทนใน

อตัราคงที (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบริษทั (เช่น โบนสั 

บาํเหน็จ) โดยควรเชือมโยงกบัมูลค่าทีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัทีสูงเกินไปจนทาํให้

เกิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสัน 

3.4.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทีสะท้อนถึง

ภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทงัรูปแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย ทงันี จาํนวน

เงินค่าตอบแทนทีเปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ

บริษทัยอ่ยดว้ย 

3.4.5 ในกรณีทีคณะกรรมการไดแ้ต่งตงับุคคลใดให้เป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลของทีปรึกษานนัไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทงัความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบตัิหน้าทีและจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.5.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้นัใจวา่ มีกลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ทีของตน 
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3.5.2 คณะกรรมการควรกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืนของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการทีดาํรงตาํแหน่งหลายบริษทั และเพือให้มนัใจว่ากรรมการสามารถ

ทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีในบริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ ควรกาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนทีกรรมการแต่

ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งให้เหมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทัแต่รวมแล้วไม่ควรเกิน  

บริษทัจดทะเบียน ทงันี เนืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง หาก

จาํนวนบริษทัทีกรรมการไปดาํรงตาํแหน่งมีมากเกินไป และควรใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว 

3.5.3 คณะกรรมการควรจดัให้มีระบบการรายงานการดาํรงตาํแหน่งอืนของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที

รับทราบ 

3.5.4 ในกรณีทีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม

ในกิจการอืนทีมีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพือประโยชน์ของตน

คณะกรรมการตอ้งดูแลใหม้นัใจวา่ บริษทัมีมาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ

ตามเหมาะสม 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทงัหมดทีไดจ้ดัให้มีขึนในรอบปี 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและ

การดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอืนทีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที

เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริษัทย่อยและกิจการอืนทีบริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจ

ถูกต้องตรงกนัด้วย 

 

แนวปฏิบัติ 

3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย ซึงรวมถึง 

 (1) ระดบัการแต่งตงับุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยโดยให้

กาํหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึงโดยทวัไปควรให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตงัเวน้แต่บริษทัดังกล่าวเป็น

บริษทัขนาดเล็กทีเป็น operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเป็นผูแ้ต่งตงัก็ได ้

 (2) กาํหนดขอบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบของบุคคลทีเป็นตวัแทนของบริษทัตามขอ้ (1) และ

ให้ตวัแทนของบริษทัดูแลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษทัยอ่ย และในกรณีทีบริษทัย่อยมีผูร่้วม

ลงทุนอืน ณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้ตวัแทนทาํหนา้ทีอยา่งดีทีสุดเพือผลประโยชน์ของบริษทัย่อย 

และให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ 
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 (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทาํรายการต่าง ๆ 

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนั การ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น การทาํรายการอืนทีสําคญั การเพิมทุน การลดทุน การเลิกบริษทัย่อยเป็น

ตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอืนอย่างมีนยัสําคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิออกเสียงตงัแต่

ร้อยละ  แต่ไม่เกินร้อยละ  และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิมเติมมีนัยสําคญัต่อบริษทั ใน

กรณีทีจําเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจดัทาํ shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอืนเพือให้เกิด

ความชัดเจนเกียวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคญัการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐานและ

กาํหนดเวลา 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีประจําปีของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้

สําหรับการพฒันาการปฏิบัติหน้าทีต่อไปด้วย 

 

แนวปฏิบัติ 

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 ครังเพือให้

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรกาํหนดบรรทดัฐาน

ทีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบติังานควรประเมินทงัแบบคณะและ/หรือรายบุคคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็น

วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross 

evaluation) ร่วมดว้ยก็ได ้รวมทงัเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขนัตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัให้มีทีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทุก ๆ  ปี และเปิดเผยการดาํเนินการ

ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนาํไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ

คณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้

ความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้

สําหรับการปฏิบตัิหน้าทีกรรมการอย่างสมําเสมอ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มนัใจว่า บุคคลทีไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการใหม่ จะไดรั้บการแนะนาํและมี

ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที ซึงรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการ 

3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ทีจาํเป็นอยา่งต่อเนือง 

3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจเกียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสียง และสภาพแวดลอ้มที

เกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทงัไดรั้บทราบขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนืองของคณะกรรมการใน

รายงานประจาํปี 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรดูแลให้มันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็น และมีเลขานุการบริษัททีมีความรู้และ

ประสบการณ์ทีจําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 

แนวปฏิบัติ 

3.9.1 คณะกรรมการควรจดัให้มีกาํหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

3.9.2 จํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ควรนอ้ยกว่า -  ครังต่อปี ใน

กรณีทีคณะกรรมการไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกาํหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนทีไม่ไดมี้การประชุม เพอืใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุม

และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเนืองและทนัการณ์ 

3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทงัฝ่ายจดัการมีอิสระทีจะเสนอเรืองทีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนวนั

ประชุม 
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3.9.5 คณะกรรมการควรสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการเพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพือให้มี

โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสําหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

3.9.6 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็นเพิมเติมได้จากผูบ้ริหารสูงสุด/ผู ้บริหารระดับสูง

เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอืนทีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกาํหนด และในกรณีทีจาํเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่าย

ของบริษทั 

3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเอง

ตามความจาํเป็นเพืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกียวกับการจดัการทีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม

ดว้ย และควรแจง้ใหผู้บ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

3.9.8 คณะกรรมการควรกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัทีเหมาะสมทีจะปฏิบัติ

หน้าทีในการให้คาํแนะนาํเกียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการจะตอ้งทราบดูแลการ

จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง

ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบติัและ

ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจาํปี และบน website ของบริษทั 

3.9.9 เลขานุการบริษทัควรได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนืองทีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหนา้ทีและในกรณีทีมีหลกัสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษทัควรเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรดงักล่าวดว้ย                  
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หลกัปฏิบัติ  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรดําเนินการให้มันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร

สูงสุด/ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ

ทีจําเป็นต่อการขับเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

 

แนวปฏิบัติ 

4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูง 

4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงดูแลให้มีผูบ้ริหารระดับสูงที

เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหาร

ระดับสูงพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตงับุคคล เห็นชอบบุคคลทีผูบ้ริหารสูงสุด/

ผูบ้ริหารระดบัสูงเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

4.1.3 เพือให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

(succession plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหาร

ระดับสูง และให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อ

คณะกรรมการเพือทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการ

อบรมและพฒันา เพือเพมิพูนความรู้และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

4.1.5 คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบริษทัอืนของ

ผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทงัประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทัที

สามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลทีเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 
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4.2.1 คณะกรรมการควรกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเป็นเครืองจูงใจให้ผูบ้ริหารสูงสุด ผู ้บริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรอืน ๆ ทุกระดบัปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร

และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึงรวมถึง 

 (1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงาน

ระยะสัน เช่น โบนสั และผลการดาํเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

 (2) การกาํหนดนโยบายเกียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรคาํนึงถึงปัจจยั เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง

กว่าหรือเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

 (3) การกาํหนดนโยบายเกียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการสือสารใหเ้ป็นทีรับทราบ 

4.2.2 คณะกรรมการทีไม่รวมกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารควรมีบทบาทเกียวกบัค่าตอบแทนและการประเมินผล

งานผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งนอ้ยในเรืองดงัต่อไปนี 

 (1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู ้บริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงโดยเกณฑ์การ

ประเมินผลงานควรจูงใจให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงบริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสือสารให้ผูบ้ริหารสูงสุด/

ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

 (2) ประเมินผลงานผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นประจําทุกปีหรืออาจมอบหมายให้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู ้

สือสารผลการพิจารณา รวมทงัประเด็นเพือการพฒันาใหผู้บ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบ 

 (3) อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงและควรพิจารณาผลประเมิน

การปฏิบติัหนา้ทีของผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดบัสูงและปัจจยัอืน ๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติัโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง และติดตามให้ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงประเมินผูบ้ริหาร

ระดบัสูงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

4.2.4 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานสําหรับทงั

องคก์ร 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้นทีอาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารและการดําเนินงานของกจิการ 

 

แนวปฏิบัติ 

4.3.1 คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษทั

แม่ ซึงมีผลต่ออาํนาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ 
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4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลทีเหมาะสมมาสืบทอดตาํแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน 

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 

4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์ร 

พนักงานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจทีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพือ

รักษาบุคลากรทีมีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพหรือกลไกอืนเพือดูแลให้พนักงานมีการ

ออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณตามความเหมาะสม รวมทงัสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความ

เขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนทีสอดคลอ้งกับช่วงอายุ ระดับความเสียง หรือ

ดูแลใหมี้นโยบายการลงทุนแบบ life path 
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หลกัปฏิบัติ  

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิด

มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ทีเกียวข้อง และมีความ

รับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

 

แนวปฏิบัติ 

5.1.1 คณะกรรมการควรให้ความสําคญักบัการสร้างวฒัธรรมองคก์รทีส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและดูแลให้

ฝ่ายจดัการนาํไปเป็นส่วนหนึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานและการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพือเพิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที

เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงอาจครอบคลุมการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการ

ออกแบบและพฒันาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน 

รวมทงัการร่วมมือกบัคู่คา้ 

 

คําอธิบาย 

นวตักรรมควรมีลักษณะเป็นไปเพือการสร้างประโยชน์ร่วมกันทังแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และ

สิงแวดลอ้ม และเป็นนวตักรรมทีไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม กิจกรรมทีผิดกฎหมายหรือ

ขาดจริยธรรม 

 

หลักปฏิบัติ .   คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ ในแผนดําเนินการ (operational plan) 

เพือให้มันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกจิการ 

 

แนวปฏิบัติ 
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5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกทีทาํให้มนัใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพือเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์ร

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ทีเป็นไปดว้ยความยงัยืน โดยอาจจดัทาํนโยบายหรือแนวปฏิบติั 

ซึงอยา่งนอ้ยควรครอบคลุมเรืองดงัต่อไปนี 

 (1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที

เกียวขอ้งและปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกาํหนด

ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อืน ๆ ทีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการทีไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกาํหนดหรือ

มากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน การอบรมให้ความรู้ 

พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน

ในดา้นอืน ๆ 

 (2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง และ

คาํนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วง

อายุสินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพือการพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ 

รวมทังการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทําอย่างมีความ

รับผิดชอบ ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ 

 (3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือจดัจา้งและเงือนไขสัญญาหรือขอ้ตกลงทีเป็น

ธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้

มาตรฐาน ชีแจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพือพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่าง

กนัอยา่งยงัยนื 

 (4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการที

สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและ

ความสาํเร็จในระยะยาว 

 (5) ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแลให้มนัใจว่าบริษทัจะไม่สร้าง

หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิงแวดลอ้ม ซึงครอบคลุมการใช้วตัถุดิบ การใชพ้ลงังาน (สาํหรับการ

ผลิต ขนส่งหรือในสาํนกังาน) การใชน้าํ การใชท้รัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพทีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสียทีเกิดจากการประกอบ

ธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

 (6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 (7) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง

และกาํหนดให้บริษทัมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัต่อสาธารณะโดยอาจเขา้
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ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงสนับสนุนให้บริษทัอืน ๆ และคู่คา้มี

และประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทงัเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย 

 

หลักปฏิบัติ .   คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร

ตลอดสาย value chain เพอืให้สามารถบรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยังยืน 

 

แนวปฏิบัติ 

5.3.1 คณะกรรมการควรตระหนกัถึงความจาํเป็นของทรัพยากรทีตอ้งใช้ รวมทงัตระหนกัวา่การใช้ทรัพยากร

แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ทีต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรทีต่างกนัดว้ย ดังนนั ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคาํนึงถึงผลกระทบและความคุม้

ค่าทีจะเกิดขึนต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยู่บนพืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่า

ใหแ้ก่กิจการอย่างยงัยนื 

5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มนัใจวา่ ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการฝ่ายจดัการ

มีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคาํนึงถึงการ

เปลียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

 

คําอธิบาย 

ทรัพยากรทีกิจการควรคํานึงถึงควรมีอย่างน้อย  ประเภท ได้แก่ การเงิน (financial capital) การผลิต 

( manufactured capital)  ภูมิ ปัญ ญ า  ( intellectual capital)  ด้ า น บุค ล า ก ร  ( human capital)  สั ง ค ม แ ล ะ

ความสัมพนัธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) 

 

หลกัปฏิบัติ .   คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทังดูแลให้มีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหาร

ความเสียง เพือให้กจิการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ 

 

แนวปฏิบัติ 
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5.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึงครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และการกาํหนดแนวทาง

เพือรองรับในกรณีทีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามทีกาํหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสียงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการความ

เสียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการควรจดัให้มนีโยบายและมาตรการรักษาความมนัคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 

คําอธิบาย 

ตวัอยา่งประเด็นในกรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร 

 (1) กิจการได้ทําตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (2) กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลับ (confidentiality)การ

รักษาความน่าเชือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทงั ป้องกนัมิให้มีการนํา

ขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 (3) กิจการไดพ้ิจารณาความเสียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจดัการ

ความเสียงดงักล่าว ในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ (business continuity management) 

การบริหารจัดการเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident 

management) การบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ (asset management) เป็นตน้ 

 (4) กิจการไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาํหนด

หลกัเกณฑ์และปัจจยัในการกาํหนดลาํดบัความสําคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณ

และทรัพยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (business model) เป็น

ตน้ 
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หลกัปฏิบัติ  

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม 

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสียง

และการควบคุมภายในทีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกยีวข้อง 

 

แนวปฏิบัติ 

6.1.1 คณะกรรมการควรเขา้ใจความเสียงทีสาํคญัของกิจการ และอนุมติัความเสียงทียอมรับได ้

6.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสียงทีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสียงทียอมรับได้ของกิจการ สําหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเสียงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทงันี คณะกรรมการควรให้

ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเสียงเป็นประจาํ 

เช่น ปีละ  ครัง 

6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษทัมีการระบุความเสียง โดยพิจารณาปัจจยัทงัภายนอกและภายในองค์กร

ทีอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มนัใจว่า บริษทัไดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสทีเกิดขึนของความ

เสียงทีไดร้ะบุไวเ้พือจดัลาํดบัความเสียง และมีวิธีจดัการความเสียงทีเหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

กลนักรองขอ้ . . – . .  ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตามทีเหมาะสมกบัธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ทีดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

ทงัของในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีทีบริษทัมีบริษทัย่อยหรือกิจการอืนทีบริษทัไปลงทุนอย่างมีนัยสําคญั (เช่น มีสัดส่วนการถือ

หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงตงัแต่ร้อยละ  แต่ไม่เกินร้อยละ ) คณะกรรมการควรนาํผลประเมินระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสียงมาเป็นส่วนหนึงในการพิจารณาตามขอ้ . . – . .  ดว้ย 

 

คําอธิบาย 
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1. ความเสียงหลกัทีคณะกรรมการควรให้ความสําคญัตามขอ้ 6.1.3 อาจแบ่งออกเป็น ความเสียงดา้นกลยทุธ์ 

(strategic risk) ความเสียงดา้นการปฏิบตัิงาน (operational risk) ความเสียงดา้นการเงิน (financial risk) และ

ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (compliance risk) เป็นตน้ 

2. การจดัการความเสียงทีกิจการอาจเลือกใชต้ามขอ้ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเสียง (take) การลดหรือการ

ควบคุมความเสียง (treat) การหลีกเลียงความเสียง (terminate) และการถ่ายโอนความเสียง (transfer) 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการต้องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบัติหน้าทีได้

อย่างมีประสิทธิภาพและอสิระ 

 

แนวปฏิบัติ 

6.2.1 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึงทุกคน

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัและหน้าทีตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการควรกาํหนดหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยควรมี

หนา้ทีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

 (1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and 

completeness) 

 (2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

 (3) สอบทานให้กิจการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

 (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบ

เกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 (5) พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละครัง 

 (6) พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพือให้มนัใจได้

วา่เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่กิจการ 

 (7) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเกียวกบัมาตรการต่อตา้นการ

คอร์รัปชนัของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

6.2.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัจัดให้มีกลไกหรือเครืองมือทีจะทาํให้คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าทีทีได้รับมอบหมาย เช่น เอืออาํนวยให้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบสามารถเรียกผูที้เกียวขอ้งมาให้ขอ้มูล การไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นที

เป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพอืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการควรจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หนา้ทีเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายใน พร้อมทงัรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสียงและการ

ควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอาจ

เกดิขึนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้

ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ ทีมี

ความสัมพันธ์เกยีวโยงกบับริษัทในลักษณะทีไม่สมควร 

 

แนวปฏิบัติ 

6.3.1 คณะกรรมการควรกาํกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล ซึงรวมถึงการกาํหนด

นโยบายและวธีิปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเชือถือ (integrity) และความ

พร้อมใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทงัการจดัการขอ้มูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(market 

sensitive information) นอกจากนี คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงาน 

ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ง อาทิ ทีปรึกษาทางกฎหมาย ทีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการทีอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ 

รวมทงัดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบติัเพือให้การทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามขนัตอนการดาํเนินการและ

การเปิดเผยขอ้มูล ตามทีกฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็น

สาํคญั โดยทีผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการควรมีขอ้กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้

กรรมการทีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะทีอาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้

ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน 
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หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ

ต่อต้านคอร์รัปชันทีชัดเจนและสือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพือให้เกิดการ

นําไปปฏิบตัิได้จริง 

 

แนวปฏิบัติ 

6.4.1 คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนัรวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที

เกียวขอ้ง 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการ

ดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแส 

 

แนวปฏิบัติ 

6.5.1 คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหน้าแกไ้ข

ปัญหา รายงาน) ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจดัช่องทางเพือการรับขอ้ร้องเรียนทีมี

ความสะดวกและมีมากกว่าหนึงช่องทาง รวมทงัเปิดเผยช่องทางการรับเรืองร้องเรียนไวใ้น website หรือ

รายงานประจาํปี 

6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางทีชัดเจนในกรณีทีมีการชีเบาะแส โดยควรกาํหนดให้มี

ช่องทางในการแจง้เบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ

กิจการทีได้รับมอบหมาย รวมทังมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ครองทีเหมาะสมแก่ผูแ้จ้งเบาะแสทีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนา

สุจริต 
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หลกัปฏิบัติ  

รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการ

เงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพยีงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 

และแนวปฏิบัติทีเกยีวข้อง 

 

แนวปฏิบัติ 

7.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ทกัษะและ

ประสบการณ์ทีเหมาะสมกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึง

ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนักลงทุน

สัมพนัธ ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการควรคาํนึงถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยในกรณีที

เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีดว้ย 

 (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 (2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเกียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน รวมทงัขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสือสารในช่องทางอืน ๆ(ถา้มี) 

 (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

7.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทงัควรสนับสนุนให้บริษทัจดัทาํคาํอธิบาย

และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพือประกอบการ

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทงันี เพือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเขา้ใจการเปลียนแปลงทีเกิด

ขึนกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิงขนึ นอกจากขอ้มูลตวัเลขในงบ

การเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4 ในกรณีทีการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึงเป็นการเฉพาะกรรมการราย

นนัควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุ้นของกลุ่มตน การ

เปิดเผยในส่วนทีเกียวเนืองกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

 



                                                     CG Code ฉบบัปรับปรุง Page | 34  

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชําระหนี 

 

แนวปฏิบัติ 

7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมาํเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการควรร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็ว

หากเริมมีสัญญาณบ่งชีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี 

7.2.2 ในการอนุมติัการทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิคณะกรรมการ

ควรมนัใจได้ว่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนืองในการดาํเนินกิจการสภาพคล่องทาง

การเงิน หรือความสามารถในการชาํระหนี 

 

หลักปฏิบัติ .    ในภาวะทีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 

คณะกรรมการควรมันใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืนทีจะสามารถ

แก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทังน ีภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

แนวปฏิบัติ 

7.3.1 ในกรณีทีกิจการมีแนวโนม้ทีจะไม่สามารถชาํระหนีหรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการควรติดตาม

อย่างใกลชิ้ด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูล 

7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้ิจการกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรม

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่ง

สมาํเสมอ7.3.3 คณะกรรมการควรมนัใจไดว้่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน

ของบริษทั ไมว่า่จะดว้ยวธีิการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 

คําอธิบาย 

ตวัอยา่งสัญญาณบ่งชี 

 (1) ภาวะขาดทุนต่อเนือง 

 (2) กระแสเงินสดตาํ 

 (3) ขอ้มูลทางการเงินไม่ครบถว้น 

 (4) ขาดระบบบญัชีทีเหมาะสม 

 (5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ 
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 (6) ไม่มีแผนธุรกิจ 

 (7) ส่วนหนีสินทีเพิมขึนเกินกวา่ส่วนสินทรัพย ์

 (8) มีปัญหาในการระบายสินคา้คงคลงัและการเก็บหนี 

 

หลกัปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 

7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั การปฏิบติัต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึงรวมถึงการปฏิบติั

อยา่งเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทงัความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึง

กรอบการรายงานทีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทงันี อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น

รายงานประจาํปี หรืออาจจดัทาํเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ขอ้มูลทีเปิดเผยเป็นเรืองทีสําคญัและสะทอ้นการปฏิบติัทีจะนําไปสู่การ

สร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งยงัยนื 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ

งานนักลงทุนสัมพันธ์ทีทําหน้าทีในการสือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอืน เช่น นักลงทุน 

นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

 

แนวปฏิบัติ 

7.5.1 คณะกรรมการควรจดัใหมี้นโยบายการสือสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล 

(disclosure policy) เพือให้มนัใจได้ว่า การสือสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางทีเหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลทีมีต่อผลต่อราคา

หลกัทรัพย ์รวมทงัมีการสือสารให้เขา้ใจตรงกนัทงัองคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการควรจดัให้มีการกาํหนดผูที้รับผิดชอบการใหข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ีมี

ความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที เขา้ใจธุรกิจของบริษทั รวมทงัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัค่านิยมและ

สามารถสือสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูบ้ริหารระดับสูงประธานเจ้าหน้าทีฝ่าย

การเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น การ

จดัใหม้ีหลกัปฏิบติัในการใหข้อ้มูล นโยบายการจดัการขอ้มูลทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์รวมทงักาํหนดหนา้ที
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และความรับผิดชอบของนกัลงทุนสัมพนัธ์ให้ชดัเจน เพือให้การสือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เผยแพร่ข้อมูล 

 

แนวปฏิบัติ 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ทีกาํหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอืนดว้ย 

เช่น website ของบริษทั โดยควรกระทาํอยา่งสมาํเสมอ พร้อมทงันาํเสนอขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนั 

 

คําอธิบาย 

ตวัอยา่งขอ้มูลขนัตาํทีกิจการควรเปิดเผยบน website 

 (1) วิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทั 

 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 (3) รายชือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 (4) งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทงัฉบบัปัจจุบนั และของปี

ก่อนหนา้ 

 (5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้

 (6) ขอ้มูลหรือเอกสารอืนใดทีบริษทันาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือ สือต่างๆ 

 (7) โครงสร้างการถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

 (9) กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ทงัทางตรงและทางออ้มทีถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่าย 

ไดแ้ลว้ทงัหมดและมีสิทธิออกเสียง 

 (10) การถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 (11) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถ้ือหุน้ 

 (12) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

 (13) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน นโยบายการกาํกับ

ดูแลและจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดา้นบริหารความเสียง รวมถึงวิธีการจดัการความเสียง

ดา้นตา่งๆ 
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 (14) กฎบตัร หรือหน้าทีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ

รวมถึงเรืองทีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหน้าทีความรับผิดชอบคุณสมบัติ 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 (15) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน

สัมพนัธ ์

 (16) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลทีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เลขานุการ

บริษทั เช่น ชือบุคคลทีสามารถใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
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หลกัปฏิบัติ  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกบัผู้ถือหุ้น 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรดูแลให้มนัใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรือง

สําคัญของบริษัท 

 

แนวปฏิบัติ 

8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้เรืองสําคญั ทงัประเด็นทีกาํหนดในกฎหมายและประเด็นทีอาจมีผลกระทบ

ต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมตัิของผูถ้ือหุ้น โดยเรืองสําคญั

ดงักล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ เช่น  

 (1) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน

วนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึงหาก

กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลให้ทีประชุมผู ้

ถือหุน้ทราบ 

 (2) หลักเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทังนี 

คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  

8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลทีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการ

ใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารทีเกียวขอ้ง และเผยแพร่

บน website ของบริษทัอยา่งนอ้ย  วนัก่อนวนัประชุม 

8.1.5 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

ส่งคาํถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารทีเกียวขอ้งควรจดัทาํเป็นภาษาองักฤษทงัฉบบั และเผยแพร่

พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

 

คําอธิบาย 

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ควรประกอบดว้ย 

 (1) วนั เวลา และสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
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 (2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพือทราบหรือเพืออนุมตัิ รวมทงัแบ่งเป็นเรือง ๆ อย่าง

ชัดเจน เช่น ในวาระทีเกียวกับกรรมการ ได้แยกเรืองการเลือกตังกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการเป็นแต่ละวาระ 

 (3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเสนอซึง

รวมถึง 

 ก. วาระอนุมติัจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลทีเสนอจ่ายพร้อมทงัเหตุผล

และขอ้มูลประกอบ ในกรณีทีเสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและขอ้มูลประกอบเช่นกนั 

 ข. วาระแต่งตงักรรมการ – ระบุชือ อายุ ประวติัการศึกษาและการทาํงาน จาํนวนบริษทัจดทะเบียน

และบริษทัทวัไปทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ และ

ในกรณีทีเป็นการเสนอชือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกครังให้ระบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีที

ผา่นมา และวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั 

 ค. วาระอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละตาํแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทงัทีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อืนๆ 

 ง. วาระแต่งตงัผูส้อบบญัชี – ชือผูส้อบบญัชี บริษทัทีสังกัด ประสบการณ์ทาํงาน ความเป็นอิสระ

ของผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอืน 

 (4) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

 (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอืน ๆ เช่น ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษทัเสนอเป็น

ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น เอกสารทีผูถื้อหุ้นตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

และแผนทีของสถานทีจดัประชุม เป็นตน้ 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

 

แนวปฏิบัติ 

8.2.1 คณะกรรมการควรกาํหนดวนั เวลา และสถานทีประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม

ประชุมของผูถ้ือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานทีจดัประชุมที

สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระทาํใด ๆ ทีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรือสร้างภาระ

ให้ผูถ้ือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลกัฐาน

แสดงตนเกินกวา่ทีกาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้ง 
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8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทงัการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 

การนบัคะแนนและแสดงผล เพือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถ้ือหุ้น มีหน้าทีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และขอ้บงัคบัของบริษทั จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมทีกาํหนดไวใ้น

หนังสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและตงัคาํถามต่อทีประชุมใน

เรืองทีเกียวขอ้งกบับริษทัได ้

8.2.5 เพือให้ผูถื้อหุน้สามารถร่วมตดัสินใจในเรืองสําคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะ

ผูถื้อหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะ

วาระสําคญัทีผูถ้ือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารทีเกียวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพือผูถื้อหุ้นสามารถซักถามใน

ประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริมการประชุม ผูถ้ือหุ้นควรได้รับทราบจาํนวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมด้วย

ตนเองและของผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีทีวาระใดมีหลายรายการ ประธานทีประชุมควรจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู ้

ถือหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตงักรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระทีสาํคญั และส่งเสริมใหมี้บุคคลที

เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ีประชุมทราบพร้อมทงับนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

หลักปฏิบัติ .    คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติทีประชุมและการจัดทํารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

แนวปฏิบัติ 

8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัเปิดเผยมติทีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํ

การถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบริษทั 

8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การจดัส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยภายใน  วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

 (1) รายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการทีเขา้ร่วมการประชุมไม่เขา้ร่วมการประชุม 

 (2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติทีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสียง) ของแตล่ะวาระ 

 (3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในทีประชุม รวมทงัชือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 
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เอกสารอ้างองิ 

1) หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for 

listed companies 2017) ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 


