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บทน า 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงได้ประกาศออกมาล่าสุด เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักปฏิบัติให้
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนน าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ ดีใน
ระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรง
ตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการจัดท าและประกาศใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี
ตามหลักปฏิบัติดังกล่าวในบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยได้น าหลัก
ปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ รวมถึงแนวปฏิบัติในแต่ละหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของ
บริษัท  

หลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่ สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
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หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
 
 
 

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าใ ห้แ ก่
กิจการอย่างย่ังยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
1.1 

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ ต้องก ากับดูแลให้อง ค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

แนวปฏิบัติ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้บ รรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
1.2 

คณะกรรมการต้องก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสร้างคุณค่า ให้ แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติ 1) สา มา รถแข่ งขั น ไ ด้  และมีผลประกอบกา รที่ ดี โ ดยค านึ งถึ งผลกร ะทบในระยะยาว  
(Competitiveness and performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
(Ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate 
citizenship) 

4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 



 
 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้า 4 จาก 27 หน้า 
 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
1.3 

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบระมัดร ะวั ง 
(duty of care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตา ม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติ 1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  

2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะม่ันใจได้ว่า การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย 
หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ (เช่น การลงทุน 
การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
การได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
1.4 

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องจัดท ากฎบัตร หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 
charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้า ที่
ของ และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่ ง
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ าเสมอเ พ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

2) คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการกิจการ ให้แ ก่
ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้อ ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่ง
ออกเป็นหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

 เรื่องที่ควรดูแลให้มีการด าเนินการ 
ก. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ง. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
สอดคล้อง 

 เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 
ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย 

และ 
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ 

  เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ 
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่

คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการ
ตัดสินใจด าเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบ
นโยบายที่ก าหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็น) 

ข. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
2.1 

คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไป
เพ่ือความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า  ผู้
มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่
ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 
และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าวิสัยทัศน์ และค่านิยม
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ร่วมขององค์กร  (vision and values) หรือวัตถุประสง ค์และหลักการ (principles and 
purposes) หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรก าหนดรูปแบบธุ ร กิจ  
(business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยร วม
ควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง 

ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

ข. ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
ค. ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

3) ค่านิยมขององค์กรสะท้อนคุณลักษณะของการก ากับดูแลกิจการที่ ดีควรมีส่วนหนึ่งที่ส ะท้ อน
คุณลั กษณะของกา รก า กับ ดูแล กิจการที่ ดี  เช่ น  ควา มรั บผิ ดชอบในผลการกระท า  
(accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ 
(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น 

4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
2.2 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลั กของ
กิจการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องก ากับดูแล ให้การจัดท า กลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้ อง กั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น 
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์
และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดกา ร ณ์ไ ด้
ตามสมควร 

2) ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการวิเคร า ะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องตลอด
สาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดย
ควรมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ได้แก่ 
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ก. ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารร ะหว่างผู้ มี
ส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพ่ือให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเ ด็น
หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 

ข. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุ คคล 
กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

ค. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจั ดร ะดับ
ประเด็นดังกล่าวตามความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้ มีส่วนได้
เสีย ทั้งนี้  เพ่ือเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียมา
ด าเนินการให้เกิดผล 

3) ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการต้องก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล ะตอบสนองควา ม
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) เป้าหมายที่ก าหนดจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภา พของ
กิจการ โดยคณะกรรมการต้องก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ยัง
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการต้ังเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) 

5) คณะกรรมการต้องก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และ
แผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

6) คณะกรรมการต้องก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่
เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจัดให้ มีผู้ ท า
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.1 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง
ขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่ เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ 
ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท าตารางองค์ประกอบ
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ความรู้ความช านาญของกรรมการ (skills matrix) เพ่ือให้ม่ันใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวม
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้า ใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้ง
ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจ านวนกรรมการไ ม่
น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไ ม่เป็น
ผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของ

ฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

ข. มีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้ งหมดได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.2 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่ เหมา ะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจ ว่ า 
องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้
คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่าง
เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. การก ากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
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ข. การดูแลให้ม่ันใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่
มีจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ค. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่
และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ง. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

จ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไ ม่เป็น
ผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

4) ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จั ดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดีย วกัน 
หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน หรือได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารคณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหนึ่ง หรือ 
ข. แต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 
ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่ง ต้ัง
กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว 

6) เพ่ือให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

7) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.3 

คณะกรรมการบริษัทต้องก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็น
กรรมการอิสระ 
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2) คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่
เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่ า ว
ประกอบด้วย 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนิน งาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธาน
เป็นกรรมการอิสระ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 

2) ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and 
responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ไ ด้รั บ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควร ได้รั บ
ค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสม ทั้ งนี้  อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม 

3) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้ง
ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผล
ด าเนินงานของบริษัท(เช่น  โบนัส บ าเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถื อ
หุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น 

4) คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ส ะท้ อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทน
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ด้วย ทั้งนี้จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจา ก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความ
เป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.5 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่ันใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
2) คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภา พ
ธุรกิจของบริษัทแต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมี
มากเกินไป  

3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผย
ให้เป็นที่รับทราบ 

4) ในกรณีที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตร ง
หรือโดยอ้อมในกิจการอ่ืนที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัท เ พ่ือ
ประโยชน์ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและ
มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

5) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุ มไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.6 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการก ากับดูแลนโยบาย และการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ ง 
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง 
ก. ระดับการแต่งต้ังบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริ ษัทย่อย

โดยให้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังเว้นแต่บริษัท
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ดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ เป็น operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งต้ังก็ได้ 

ข. ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตา มข้อ 
(1) ดูแลให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และ
ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท า
หน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทแม่ 

ค. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท า
รายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ง. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่ เก่ียว
โยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญการเพ่ิมทุนการ
ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ มีสิทธิ ออก
เสียงต้ังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมี
นัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท า shareholders’ 
agreement หรือ ข้อตกลงอ่ืนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.7 

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติ หน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมกา ร 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนา การ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดย
ควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็น
วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบ
ไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเ มิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และ
เปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 
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4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน าไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.8 

คณะกรรมการบริษัทต้องก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
อย่างสม่ าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการให ม่ จะได้รับการ
แนะน าและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุปร ะสง ค์ 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด า เนิน
ธุรกิจของกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อย่า ง
สม่ าเสมอ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
3.9 

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย  
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมา ะสม
ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

2) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และควา ม
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครั้ง
ต่อปีในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่าย
จัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อ งและ
ทันการณ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสร ะที่จ ะ
เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 
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4) เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อน
วันประชุม 

5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหา
โดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บ
ทอดต าแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการ
บริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่
จ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

7) คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในควา ม
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
ด้วย 

8) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมา ะสมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่าง ๆ และ
กิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี 
และบน website ของบริษัท 

9) เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทควรเข้า
รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
4.1 

คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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2) คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งต้ังบุคคล เห็นชอบบุคคลที่
กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

3) เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการต้องก ากับดูแลให้มีแผนสื บทอด
ต าแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสู ง
ได้รับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกา ร
ปฏิบัติงาน 

5) คณะกรรมการบริษัทต้องก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัท
อ่ืนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต าแหน่ง
กรรมการและจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
4.2 

คณะกรรมการบริษัทต้องก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการ
ด าเนินงานระยะสั้นเช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee 
Stock Ownership Plan 

ข. การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ
ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของ
กิจการ 

ค. การก าหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลและการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 
2) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและ

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์กา ร

ประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในร ะยะ
ยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 
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ข. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นปร ะจ าทุ กปีหรื ออาจมอบห มา ย ให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือ
กรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพ่ือการพัฒนาให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ 

ค. อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเ มิน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

3) คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมิน
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 

4) คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน
ส าหรับทั้งองค์กร 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
4.3 

คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบ
ของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ
นโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมกิจการ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
4.4 

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมบริษัทการต้องดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดูแลให้
พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในกาบริหารจัดการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่ว งอา ยุ 
ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบาย 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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Nurture Innovation and Responsible Business 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
5.1 

คณะกรรมการบริษัทควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบ คู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนะธรรมองค์กรที่ ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจ จัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 
วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการท างานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
5.2 

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีกลไกที่ท าให้ ม่ันใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้
ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจ
จัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัติซ่ึงอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ
มนุษยชน ได้แก่การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เป็นธรรม การจัด
สวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ท างานในด้านอ่ืน ๆ 

ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง
และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การ
บริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการรวมทั้ งการโฆษณาประชาสั มพันธ์
และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 
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ค. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่เป็นธรรมการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถ ใน
การผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่าง
ยั่งยืน 

ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการ
ที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการติดตามและวั ดผล
ความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

จ. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่ันใจว่าบริษัทจะไม่
สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การ
ใช้พลังงาน (ส าหรับการผลิตขนส่งหรือในส านักงาน) การใช้น้ า  การใช้ทรัพยากร
หมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่ เกิดจากการประกอบธุรกิจ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

ฉ. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัป
ชันต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัป
ชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืนๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้า นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
5.3 

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการ
ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรที่ ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถึ ง
ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
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3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ม่ันใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลั กของ
กิจการฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา พและ
ประสิทธิผลโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่ เสมอ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
5.4 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพ่ิมโอกาสทา งธุ รกิ จและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และ
การก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหาร และ
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของร ะบบ
สารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
6.1 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการก ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐาน 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
2) คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุ มั ตินโยบายการบริหารความเสี่ย งที่สอดคล้ อง กั บ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  
คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่ว งหน้าและดูแลให้มีการทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า เช่นปีละ 1 ครั้ง 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4) คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น ของ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ 
ตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ 

6) คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
7) คณะกรรมการมีหน้าที่ ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เก่ียวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 
8) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงต้ังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมิน
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–
6.1.7 ด้วยที่เก่ียวข้อง 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
6.2 

คณะกรรมการต้องจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน  ซ่ึงทุก
คนต้องเป็นกรรมการอิสร ะ และมีคุณสมบั ติและหน้าที่ ตามหลัก เกณฑ์ของส านั ก งา น
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) คณะกรรมการควรก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรมี
หน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy 
and completeness) 

ข. สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ค. สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
ง. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้ส อบบัญชีโ ดย ไ ม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 

ฉ. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 
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ช. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อต้านทุจริต 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ า เป็นต่อการปฏิ บัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่ เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี 
หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

4) คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารควา ม
เสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยราย งาน
การสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ย งและ
การควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
6.3 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการ
ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ 
( integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อา จ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในราย งานการประชุ มคณะกรร ม กา ร 
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คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
6.4 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
6.5 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า  
แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อ
ร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจ าปี 

2) คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่ มีการชี้ เบาะแส โดยควร
ก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การ
ด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่ เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส ด้วย
เจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
7.1 

คณะกรรมการต้องดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ  
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากร
ดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการต้องค านึงถึงปัจจัยที่ เก่ียวข้องโดย ใน
กรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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ข. ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเ ก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอ่ืน ๆ  
(ถ้ามี) 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้
บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ( management discussion and 
analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือให้นักลงทุนได้
รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงา นของ
บริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

4) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูล
ผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่ม
ตน 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
7.2 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หนี้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่ วมกัน
หาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช าระหนี้ 

2) ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
7.3 

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบัติ 1) ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการ ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตา ม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 
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2) คณะกรรมการต้องดูแลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสม่ าเสมอ 

3) คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
บริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
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7.4 

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้ มีส่วนไ ด้
เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือ ใน
ระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยก
ต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส า คัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน า ไ ปสู่
การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 
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7.5 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีท า
หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อ มูล ต่อ
บุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่ เหมาะสม ปกป้อง
ข้อมูลลับและข้อมูลที่ มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร
ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

2) คณะกรรมการควรจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็น
ผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสั มพัน ธ์ 
เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.6 

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบัติ 1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อ มูลทั้งภาษาไทยแล ะ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอ่ืนด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
8.1 

คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อ าจ มี
ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผ้
ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 
ก. การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุ
เป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ข. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

3) คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อ
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง และ
เผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

5) คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัท
ด้วย 

6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องควรจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
8.2 

คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
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แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่
จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

2) คณะกรรมการควรต้องไมให้มีการกระท าใดๆที่เป็นการจ ากัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาร ะ
ให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

3) คณะกรรมการควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่ล ะวาร ะการ
ประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นและต้ังค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับบริษัทได้ 

5) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและใน
ฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ  

6) กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

7) ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุ ม
ด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียง 

8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายก าร 
เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งต้ังกรรมการ  

9) คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้ มี
บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้ อมทั้ ง
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ  
8.3 

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 



 
 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้า 27 จาก 27 หน้า 
 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายใน
วันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของ
บริษัท 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
ก. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม  

ไม่เข้าร่วมการประชุม 
ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่

เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
ค. ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 

วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

 หลักการก ากับดูแลกิจการฉบับนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

1/2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  

ลงชื่อ…………….……………………………….         ลงชื่อ…………….………………………………. 

              (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                     (นายประกิจ ตังติสานนท์) 

                เลขานุการบริษัท                       ประธานกรรมการบริษัท  

 

 


