หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance)
ปี 2562
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บทนา
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งได้ประกาศออกมาล่าสุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจด
ทะเบียนนาไปปรับใช้ในการกากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี ในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูค้ นรอบ
ข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุง่ หวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาด
ทุนและสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญถึงการจัดทาและประกาศใช้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก
ปฏิบตั ิดงั กล่าวในบริษัท เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้นาหลักปฏิบตั ิทงั้ 8 ข้อ
รวมถึงแนวปฏิบตั ิในแต่ละหลักปฏิบตั ิมาปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบตั ิทงั้ 8 ข้อ ได้แก่
หลักปฏิบตั ิ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบตั ิ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบตั ิ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบตั ิ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบตั ิ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบตั ิ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบตั ิ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบตั ิ 8

สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึง
1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิ
2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย
3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบตั ิ 1.2 คณะกรรมการต้องกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน ดังต่อไปนี ้
แนวปฏิบตั ิ
1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and
performance with long-term perspective)
2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Ethical
and responsible business)
3) เป็ นประโยชน์ต่ อ สัง คม และพั ฒ นาหรื อ ลดผลกระทบด้า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (Good corporate
citizenship)
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1

หลักปฏิบตั ิ 1.3

แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 1.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) บริษั ท ฯ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อ บัง คับ ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัท ฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของ
บริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้
รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
กิจการ อย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การ
จ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น) เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการต้องจัดทากฎบัตร หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter)
ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของ และมีการ
ทบทวนกฎบั ต รดั ง กล่ า วเป็ นประจ าอย่ า งน้อ ยปี ละครั้ง รวมทั้ง ทบทวนการแบ่ ง บทบาทหน้า ที่
คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กร
2) คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าที่ความรับผิด ชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังต้องติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี ้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็ นหลัก
ในการพิจารณา ดังนี ้
 เรือ่ งที่ควรดูแลให้มีการดาเนินการ
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรม รวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จ. การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครือ่ งจูงใจให้บคุ ลากรปฏิบตั ิงานให้สอดคล้อง
 เรือ่ งที่ดาเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ค. การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินให้มคี วามน่าเชื่อถือ
 เรือ่ งที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
แล้ว (คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดาเนินงาน การจัดซือ้
จัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้และติดตามดูแลผล
โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น)
ข. เรือ่ งที่ขอ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น

หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
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หลักปฏิบตั ิ 2.1

แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 2.2

แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการจะกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อความ
ยั่งยืนโดยเป็ นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม
1) คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน
เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุก
คนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and
values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
2) ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model)
ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทงั้ แก่กิจการ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป โดยพิจารณาถึง
ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม
ข. ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ค. ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3) ค่านิยมขององค์กรสะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีสว่ นหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ความเที่ยงธรรม
( integrity) ค ว า ม โปร่ ง ใ ส ( transparency) ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ ( due consideration of social and
environmental responsibilities) เป็ นต้น
4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการสือ่ สาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อน
อยูใ่ นการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้ม่นั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรือประจาปี ของกิ จการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิ จการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
1) คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความ
เสีย่ งที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดทา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับ
ระยะปานกลาง 3-5 ปี ดว้ ย เพื่อให้ม่นั ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่ยาวขึน้ และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2) ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปั จจัยและความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้
ปั จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการ
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างแท้จริง ได้แก่
ก. ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับ
กิจการไว้ชดั เจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สดุ
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3)

4)

5)
6)

หลักปฏิบัติ 3

ข. ระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคล กลุม่ บุคคล
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คูค่ า้ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม หน่วยงานราชการ
หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น
ค. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อทัง้ กิจการและผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นี ้ เพื่อ
เลือกเรือ่ งสาคัญที่จะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้
เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมายที่กาหนดจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ
โดยคณะกรรมการต้องกาหนดเป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี ้ ยังตระหนักถึงความ
เสี่ ย งของการตั้ง เป้ า หมายที่ อ าจน าไปสู่ก ารประพฤติ ที่ ผิ ด กฎหมาย หรื อ ขาดจริ ย ธรรม (unethical
conduct)
คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ท่วั
ทัง้ องค์กร
คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้มีผทู้ าหน้าที่รบั ผิดชอบ ดูแล และ
ติดตามผลการดาเนินงาน

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบตั ิ 3.1

แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัท มีห น้าที่ รบั ผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กาหนดไว้
1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทัง้ ในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรู ค้ วามชานาญของ
กรรมการ (skills matrix) เพื่อให้ม่นั ใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สามารถเข้า
ใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียได้ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจานวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5
คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่
สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

Page | 6

ก. ส่วนใหญ่ เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ ยวกับการทางานของฝ่ าย
จัดการได้อย่างอิสระ
ข. มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลัก เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ดูแลให้กรรมการ
อิสระสามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ
4) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถื อหุ้น
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงาน
ประจาปี และบน website ของบริษัท
หลักปฏิบตั ิ 3.2
แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
1) ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนด
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมี
อานาจโดยไม่จากัด ควรแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ น ผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างเรื่อ ง
ดังต่อไปนี ้
ก. การกากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
ข. การดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่า กรรมการทุก คนมี ส่วนร่ว มในการส่ง เสริม ให้เ กิ ดวัฒนธรรมองค์ก รที่มี
จริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ค. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือ ร่วมกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
มาตรการที่ดแู ลให้เรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
ง. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
จ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
4) ในกรณี ที่ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็ นสมาชิกใน
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คณะกรรมการบริหาร หรือคณะทางาน หรือได้รบั มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณา
ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึง่ หรือ
ข. แต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึง่ ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
5) คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้
ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
6) เพื่อให้เรื่องสาคัญได้รบั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ ง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
7) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมาและ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบตั ิ 3.3
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 3.4

แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ
2) คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่ อ ให้ได้
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่จะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู ค้ วามชานาญที่เหมาะสมรวมทัง้ มี
การพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม
ควรคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะจัดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาว
1) คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ และประธานเป็ น
กรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน
2) กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์
ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ (accountability and responsibility) รวมถึ ง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึน้ เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ อยูใ่ นลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
3) ผูถ้ ือหุน้ ต้องเป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตรา
คงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษัท(เช่น โบนัส
บาเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่ นระดับที่สงู เกินไปจนทาให้
เกิดการมุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
4) คณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบและจานวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นีจ้ านวน
เงินค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษัท
ย่อยด้วย
5) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักปฏิบตั ิ 3.5
แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่นั ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
2) คณะกรรมการบริษัทกาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ กาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่
ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทแต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน ทัง้ นี ้ เนื่องจากประสิทธิ ภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หาก
จานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไป
3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้เป็ นที่
รับทราบ
4) ในกรณีที่กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในกิ จ การอื่ น ที่ มี ค วามขัด แย้ง หรื อ สามารถใช้โ อกาส หรื อ ข้อ มูล ของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ข องตน
คณะกรรมการต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้
รับทราบตามเหมาะสม
5) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี
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หลักปฏิบตั ิ 3.6

แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 3.7
แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกากับดูแลนโยบาย และการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย ซึง่ รวมถึง
ก. ระดับการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัท
ขนาดเล็กที่เป็ น operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ก็ได้
ข. กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) ดูแล
ให้ตวั แทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัท
ย่อยมีผูร้ ่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายให้ตวั แทนทาหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
ค. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทารายการต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ง. การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน การทารายการอื่นที่สาคัญการเพิ่มทุนการลดทุน การเลิก
บริษัทย่อย เป็ นต้น
2) หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่ มีสิทธิออกเสียงตัง้ แต่
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริษัท ใน
กรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทา shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอื่นเพื่อให้
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญการ
ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน
และกาหนดเวลา
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบตั ิ หน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัด
ฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2) ในการประเมินผลการปฏิ บัติงานควรประเมิ นทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็ น วิ ธี
ประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross
evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจาปี
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3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็ น ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการอย่า งน้อ ยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ด เผยการ
ดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนาไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ
หลักปฏิบตั ิ 3.8

คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ

แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่นั ใจว่า บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะนาและ
มีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ ซึง่ รวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรู ท้ ี่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง
3) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้อ งมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ย ง และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
4) คณะกรรมการบริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี ในกรณี ที่
คณะกรรมการไม่ได้มี การประชุมทุกเดือ น คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผล การ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
3) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้าสูว่ าระการประชุม
4) เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
5) คณะกรรมการบริษั ท ควรสนับ สนุน ให้ก รรมการผู้จัด การใหญ่ เ ชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้า ร่ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้มี
โอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
6) คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจ
จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท

หลักปฏิบตั ิ 3.9

แนวปฏิบตั ิ
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7) คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
8) คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบดูแล
การจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรเปิ ดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาปี และบน website ของบริษัท
9) เลขานุการบริษัทควรได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวด้วย
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management

หลักปฏิบตั ิ 4.1

คณะกรรมการบริษัทต้องดาเนินการให้ม่นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย

แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2) คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดแู ลให้มีผบู้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดย
อย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง
3) เพื่อให้ก ารดาเนินธุรกิ จเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการต้องกากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(succession plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง และ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็ นระยะด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4) คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
5) คณะกรรมการบริษัทต้องกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทัง้ ประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวน
บริษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้
หลักปฏิบตั ิ 4.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัท ควรกาหนดโครงสร้างค่า ตอบแทนที่ เป็ นเครื่อ งจูงใจให้กรรมการผู้จัด การใหญ่
ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่ รวมถึง
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ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงาน
ระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
ข. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง
กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ
ค. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลและการสือ่ สารให้เป็ นที่รบั ทราบ
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ร วมกรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารควรมี บ ทบาทเกี่ ย วกับ ค่า ตอบแทนและการ
ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อย่างน้อยในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
ก. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน
ควรจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กล
ยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผูจ้ ัดการ
ใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้า
ข. ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็ นประจาทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็ นผูส้ ื่อสาร
ผลการพิจารณารวมทัง้ ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
ค. อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
3) คณะกรรมการควรเห็ น ชอบหลัก เกณฑ์แ ละปั จ จัย ในการประเมิ น ผลงาน ตลอดจนอนุมัติ โครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ประเมินผูบ้ ริหารระดับสูงให้
สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
4) คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรับทัง้
องค์กร
หลักปฏิบตั ิ 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบตั ิ 4.4

1) คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของข้อตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ขอ้ ตกลงผูถ้ ือหุน้ หรือนโยบายของกลุม่ บริษัท
แม่ ซึง่ มีผลต่ออานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ควรดูแ ลไม่ ใ ห้ข ้อ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็ น อุป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการ เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม
กิจการ
คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
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แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบัติ 5

1) คณะกรรมบริษัทการต้องดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการ
ออมอย่างเพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจในกา
บริหารจัดการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มี
นโยบาย
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business

หลักปฏิบตั ิ 5.1
แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
1) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒ นะธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน
และการติดตามผลการดาเนินงาน
2) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ซึง่ อาจครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน
รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้

หลักปฏิบตั ิ 5.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีกลไกที่ทาให้ม่ นั ใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทกุ ส่วนในองค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทานโยบายหรือแนว
ปฏิบตั ิซงึ่ อย่างน้อยควรครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี ้
ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่การ
กาหนดค่า ตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่นอ้ ยกว่า ที่
กฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางาน การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ
ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ ยวข้องและ
คานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการ
ขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนา
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หลักปฏิบตั ิ 5.3

ปรับปรุ งสินค้าและบริการรวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales
conduct) ต้องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็ น
ธรรมการช่วยให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้
ได้มาตรฐาน ชีแ้ จงและดูแลให้ค่คู า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ น
ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อ
พัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
ความรับ ผิ ด ชอบต่อ ชุม ชนโดยน าความรู แ้ ละประสบการณ์ท างธุ ร กิ จ มาพัฒ นาโครงการที่
สามารถสร้างเสริมประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรมมีการติดตามและวัดผลความคืบหน้า
และความสาเร็จในระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อ ม ซึ่ง ครอบคลุม การใช้วัต ถุดิบ การใช้พลังงาน
(สาหรับการผลิตขนส่งหรือในสานักงาน) การใช้นา้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและ
ฟื ้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและ
จัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น
การแข่ง ขัน อย่า งเป็ น ธรรมโดยการประกอบธุ ร กิ จ อย่า งเปิ ด เผยโปร่ง ใสและไม่ส ร้า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
และกาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันต่อสาธารณะ
โดยอาจเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทอื่นๆ และคู่คา้ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ เข้าร่วม
เป็ นภาคีเครือข่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยค านึง ถึ ง ผลกระทบและการพัฒ นาทรัพ ยากรตลอดสาย value chain เพื่ อ ให้ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
1) คณะกรรมการบริษัท ควรตระหนัก ถึง ความจาเป็ น ของทรัพยากรที่ ตอ้ งใช้ รวมทั้ง ตระหนักว่าการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักว่า รู ปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ตา่ งกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความคุม้
ค่าที่จะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
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3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ม่นั ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ าย
จัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลโดย
คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบตั ิ 5.4

แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบัติ 6

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ของกิจการ
1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทาง
เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้
2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบตั ิ 6.1 คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรเข้าใจความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการ และอนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้
2) คณะกรรมการควรพิ จ ารณาและอนุมัติ น โยบายการบริห ารความเสี่ย งที่ สอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวน
การบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการควรให้ความสาคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจา เช่นปี ละ
1 ครัง้
3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสีย่ ง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรที่
อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4) คณะกรรมการควรดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสีย่ งที่
ได้ระบุไว้เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
6) คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
7) คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทัง้
ของในประเทศและในระดับสากล
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8) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มี
สิทธิ ออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกิ นร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนาผลประเมินระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วยที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 6.2 คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็ น
กรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการควรกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยควรมีหน้าที่
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
ก. สอบทานให้กิ จ การมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถูก ต้อ งและครบถ้ว น (accuracy and
completeness)
ข. สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
ค. สอบทานให้กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ง. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง้
ฉ. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่นั ใจได้
ว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อกิจการ
ช. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย เช่น เอือ้ อานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรียกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
4) คณะกรรมการควรจัดให้มีบคุ คลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิ ภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน
ประจาปี
5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

Page | 17

หลักปฏิบตั ิ 6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของ
บริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ มี่ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่ อถื อ (integrity) และความ
พร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market
sensitive information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
2) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการ
เปิ ดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ื อ หุน้ โดยรวมเป็ น
สาคัญ โดยที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3) คณะกรรมการควรมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิ 6.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที่ชดั เจนและสือ่ สาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบตั ิ 6.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบัติ 7

1) คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไข
ปั ญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มี
ความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือ
รายงานประจาปี
2) คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณี ที่มีการชี เ้ บาะแส โดยควรกาหนดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ
กิ จ การที่ ไ ด้ร ับ มอบหมาย รวมทั้ง มี ก ระบวนการตรวจสอบข้อ มูล การด าเนิ น การ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการ
3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
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หลักปฏิบตั ิ 7.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการต้องดูแลให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เ หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมาย
รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนัก
ลงทุนสัมพันธ์
2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการต้องคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนีด้ ว้ ย
ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ข. ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
3) คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทาคาอธิบาย
และการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ ( management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิ น ทุก ไตรมาส ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้นัก ลงทุน ได้ร ับ ทราบข้อ มูลและเข้า ใจการ
เปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ดขึน้ กับ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4) ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะกรรมการราย
นัน้ ควรดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของกลุม่ ตน การ
เปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุม่ ตน
หลักปฏิบตั ิ 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไข
โดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
2) ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั คิ ณะกรรมการควร
มั่นใจได้วา่ การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทาง
การเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้

หลักปฏิบตั ิ 7.3 ในภาวะทีก่ ิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ กิจการมี
แผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
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แนวปฏิบตั ิ

1) ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูล
2) คณะกรรมการต้องดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม่าเสมอ
3) คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษัท ไม่วา่
จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบตั ิ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดย
คานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับ สากล ทัง้ นี ้ อาจเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี หรืออาจจัดทาเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
2) คณะกรรมการควรดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 7.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการ
สือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
(disclosure policy) เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคา
หลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
2) คณะกรรมการควรจัดให้มีการกาหนดผูท้ ี่รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็ นผูท้ ี่มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม
และสามารถสือ่ สารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี เช่น กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น
3) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัด
ให้มีหลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิ 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
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แนวปฏิบตั ิ

หลักปฏิบัติ 8

1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น
ด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบตั ิ 8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องสาคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมตั ิของผ้ถือหุน้ โดยเรื่องสาคัญ
ดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ เช่น
ก. การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม
ซึ่งหากกรณี คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการต้องแจ้ง
เหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ข. หลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
3) คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สทิ ธิ
ของผูถ้ ือหุน้
4) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน
website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
5) คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวั นประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
6) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อม
กับฉบับภาษาไทย
หลักปฏิบตั ิ 8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ของผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวก
ต่อการเดินทาง เป็ นต้น
2) คณะกรรมการควรต้องไมให้มีการกระทาใดๆที่เป็ นการจากัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้
จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3) คณะกรรมการควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การ
นับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
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4) ประธานกรรมการเป็ น ประธานที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น มี ห น้า ที่ ดูแ ลให้การประชุมให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุมใน
เรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
5) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ ือ
หุน้ ไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
6) กรรมการทุกคน และผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7) ก่อนเริ่มการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ ือ
หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
9) คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้มีบคุ คลที่เป็ น
อิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบตั ิ 8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิ

1) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
2) คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้
3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
ก. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วม
การประชุม
ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง) ของแต่ละวาระ
ค. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ

วันที่มีผลบังคับใช้
หลักการกากับดูแลกิจการ ฉบับนี ้ เป็ นฉบับปรับปรุงซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่.....2......มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่....4 พฤศจิกายน 2562.......
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