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ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
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สารจากบริ ษทั
บริษัท มีเจตนารมณ์ มุ่ งมัน่ ที่จ ะด าเนิ น ธุ ร กิจ ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี (Corporate
Governance Code หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ด้วยความตระหนักดีว่าการมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคณะกรรมการ
บริษทั ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ิ จะเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะช่วยให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ประสบความสาเร็จ เป็ นองค์กรที่มจี ริยธรรม มีการพัฒนา และ
สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยั ่งยืน
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกัน
ดูแลและพัฒนาบริษทั และมุ่งสร้างผลประกอบการทีด่ ี สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูค้ นรอบข้าง โดยคณะกรรมการบริษทั จะให้ความสาคัญกับการ
ประกอบธุ รกิจอย่ างมีจ ริย ธรรม เคารพสิท ธิ และมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่ว นได้เสีย
เปิ ดเผยข้อมูล และดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมทัง้ สร้างบริษทั ให้เป็ นองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม และปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษั ท จึง ได้ จ ัด ท านโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กฎบัต รคณะกรรมการบริษั ท กฎบัต ร
คณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆภายใต้การกากับดูแลกิจการขึน้ เพื่อเป็ น
การเน้นย้าถึงการมุ่งไปสูเ่ ป้ าหมายข้างต้น และเพื่อนาเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั สูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม คณะกรรมการบริษทั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะ
ร่วมมือร่วมใจกันยึดถือและปฏิบ ัตติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั กฎ
บัตรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยาบรรณธุรกิจต่อไป
.....................................
(นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิรกิ ุล)
ประธานคณะกรรมการบริษทั
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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วิสยั ทัศน์ (VISION)
การเป็ นบริษทั จัดส่งพัสดุท่บี ริการดีท่สี ุดของประเทศไทย ไม่เพียงแค่การให้บริการที่เป็ นเลิศแก่
ลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่เรายังมุ่งหวังให้พนักงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของบริษัท
รวมไปถึงบริษทั ยังให้ความสาคัญกับสิทธิและมูลค่าทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ด้วย
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พันธกิจ (MISSION)
ลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่ งสาคัญอันดับหนึ่ ง
เรามุ่งมันที
่ จ่ ะทาให้ลูกค้ามีความสุขกับการบริการของเรา ดังนัน้ การสื่อสารกับลูกค้าจึงถือเป็ นบทบาท
สาคัญทีจ่ ะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการและสามารถจัดการต่อความคาดหวังของลูกค้าได้
การให้บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
เรามีกระบวนการในการกาหนดเป้ าหมายและมาตรฐานให้เป็ นแนวทางการปฏิบ ตั ิสาหรับใช้ในการ
ตรวจสอบเพือ่ พัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ใส่ใจในพนักงาน
ฝ่ ายบริหารและพัฒนาบุคคลของเราได้สร้างผลประโยชน์และเงือ่ นไขการทางานทีด่ ที ส่ี ดุ ในประเทศให้กบั
พนักงานทุกคน เมือ่ เทียบกับบริษทั จัดส่งพัสดุรายอื่นๆ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียและผูถ้ ือหุ้น
เราได้มอบผลกาไรแก่ผูม้ สี ่วนได้เสียและผูถ้ อื หุน้ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนทางการ
เงินจากการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุน้ีจะช่วยสร้างมูลค่าให้กบั พวกเขาได้
เป็ นอย่างดี
เสริ มสร้างสังคม
ด้วยความรักและความผูกพันธ์ต่อประเทศไทย เราจึงให้ความสาคัญกับการสนับสนุนกับชุมชนในทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็ น ด้านการศึกษา สิง่ แวดล้อมและเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม
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ค่านิ ยมองค์กร
สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) – เราสร้างสรรค์คุณค่าทีแ่ ท้จริงให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้
ถือ หุ้น ของเรา ผ่ านนวัต กรรมทางความคิด ที่ส ร้างสรรค์ ความส าเร็จ ในหน้ าที่ก ารงาน และความ
เจริญเติบโตทางด้านการเงิน
เปิ ดเผย (Openness)- เราเชือ่ ในความเปิ ดเผยและความโปร่งใสฝนทุกส่วนขององค์กร ผู้บริหาร
ของเราให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการสือ่ สาร และการพูดจาแบบเปิ ดเผยในทุกระดับขององค์กร
คุณธรรม (Integrity)-ธุรกิจของเราสร้างขึน้ มาด้วยการยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม เราถือปฏิบตั ติ าม
หลักศีลธรรมจรรยาทีช่ ดั เจนและบังคับให้ใช้หลักปฏิบตั เิ ดียวกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
ความรับ ผิดชอบ (Commitment)- ในฐานะของผู้ให้บริการ เรารับผิดชอบต่อความสาเร็จของ
ลูกค้า โดยการอุทิศตัวเต็มที่ในทุกโครงการ และงานที่เรารับจัดการ และยังรับผิดชอบต่อการพัฒ นา
หน้าทีก่ ารงานของพนักงาน รวมถึง ความมุ่งมันเพื
่ อ่ ให้บรรลุถงึ ความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
ความเป็ นเลิศ (Excellence)- เราเชือ่ มันในความเป็
่
นเลิศและไม่เคยหยุดการพัฒนา โดยปรับปรุง
และคิดสิง่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
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นโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุ มตั ินโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจและเป็ นบรรทัดฐานให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด นโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับนี้ถูก
จัดทาขึ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code
หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะนาเอาหลัก
สาคัญ ในการกากับ ดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดาเนินงานของบริษัท ฯและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
1. ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการทีด่ ี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. สร้างความเชือ่ มันส
่ าหรับผูถ้ อื หุน้ และความเชือ่ ถือสาหรับบุคคลรอบข้าง
3. ให้ มีก ารประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมีจ ริย ธรรม เคารพสิท ธิ และมีค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษทั
5. เป็ นประโยชน์ให้แก่สงั คมและสิง่ แวดล้อม
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หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี มีหลักปฏิ บตั ิ 8 ประการ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรที่
ส ร้ า งคุ ณ ค่ าให้ แ ก่ กิ จ ก ารอ ย่ างยั ่ง ยื น (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 : ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ความยั ง่ ยื น
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 : สรรหาและพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับสูงและการบริหารบุ คลากร (Ensure Effective CEO
and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 : ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 : รัก ษาความน่ า เชื่อ ถือ ทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อ มู ล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 : สนั บ สนุ นการมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
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หลักปฏิบตั ิ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ใน
ฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities
of the Board)
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1.1 คณะกรรมการบริ ษัทจะตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในฐานะผู้นาที่
ต้องกากับดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
(2) การกาหนดกลยุท ธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพ ยากรสาคัญ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษทั จะถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ โดยจัดทาแผน (Action Plan) กาหนด
ผู้ร ับ ผิด ชอบ ระยะเวลาในการด าเนิ น การ ตัว ชี้ว ัด ผลส าเร็จ ที่ ช ัด เจน มีก ารพิจ ารณาอัต ราค่ า จ้า ง
ขีดความสามารถบุคลากร เครือ่ งมือ เงินทุน รวมถึงความเสีย่ งในการบรรลุแผน
1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลกิ จการให้
นาไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่ ง ขัน ได้แ ละมีผ ลประกอบการที่ดี โดยค านึ ง ถึง ผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective)
(2) ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมีจ ริย ธรรม เคารพสิท ธิแ ละมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย(Ethical and Responsible Business)
(3) เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคม และพัฒ นาหรือลดผลกระทบด้านลบต่ อสิง่ แวดล้อม (Good
Corporate Citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate Resilience)
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จ ของการด าเนิ น กิจ การ คณะกรรมการบริษัท จะค านึ งถึง
จริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
1.2.2 คณะกรรมการบริษทั จะสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการบริษทั จะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการกากับดูแลกิจ การ ยึดมันในค่
่ านิยม
จริยธรรมองค์กร มุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2.3 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มนี โยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแ่ สดง
ถึงหลักการและแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิเช่น จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) เป็ นต้น
1.2.4 คณะกรรมการบริษัท จะก ากับ ดูแ ลให้มีก ารสื่อ สาร เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ
และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจา โดยคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้ส่วนงานด้าน
การกากับและดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสื่อสารนโยบายกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1.3

คณะกรรมการบริ ษัท จะดูแ ลให้ กรรมการทุ กคนและผู้บ ริ หารปฏิ บ ตั ิ ห น้ าที่ ด้ วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และต้องดูแลให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
1.3.1 ในการพิจ ารณาว่า กรรมการและผู บ้ ริห ารได้ป ฏิบ ตั หิ น้า ที ด่ ว้ ยความรับ ผิด ชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัต ย์สุจริต ต่อองค์ก รแล้ว หรือไม่นัน้ อย่างน้อ ยคณะกรรมการบริษ ทั จะพิจารณา
ตามกฎหมายที เ่ กี ่ย ว ข อ้ ง เช่น มาตรา89/7 มาตรา89/8 มาตรา89/9 และมาตรา89/10 แห่ ง
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พระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ) และ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
1.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้บริษทั มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอทีจ่ ะมันใจได้
่
วา่ การ
ด าเนิ น งานของบริษัท เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ
แนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการอนุ มตั กิ ารดาเนินงานทีส่ าคัญ เช่น การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีม่ ี
ผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา/จาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
1.4 คณะกรรมการบริ ษั ท จะท าความเข้ า ใจขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าที่และความรับผิ ดชอบให้ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติ ดตามดูแลให้
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมาย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
1.4.1 คณะกรรมการบริษทั จะจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั (Board Charter) ทีร่ ะบุ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุก
คน และกาหนดให้มกี ารทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ
อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมการบริษทั จะทาความเข้าใจขอบเขตหน้าทีข่ องตน และมอบหมายอานาจการ
จัด การกิจ การให้ แ ก่ ฝ่ ายจัด การเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ได้ แ ก่ อ านาจในการอนุ ม ัติธุ ร กรรมต่ าง ๆ
(Management of Authority) อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลื้องหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั จะยังคงติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ทัง้ นี้ ขอบเขตหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี้
(1) เรื่องที่จะดูแลให้มกี ารดาเนินการ เป็ นเรื่องที่ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
หลักให้มกี ารดาเนินการอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

(2)

ก.

การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

ข.

การสร้า งวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ยึด มัน่ ในจริย ธรรมรวมทัง้ ประพฤติต นเป็ น
ต้นแบบ

ค.

การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อ
การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ง.

การสรรหา พัฒ นา ก าหนดค่ า ตอบแทนและประเมิน ผลงานของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จ.

การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบ ัติงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักขององค์กร

เรื่อ งที่จ ะด าเนิ น การร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การ หมายถึง เรื่ อ งที่ค ณะกรรมการบริษั ท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการพิจารณาร่วมกัน
โดยฝ่ ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบเป็ นระยะ ๆ ตามทีเ่ หมาะสม ประกอบด้วย
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงานประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
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ค. การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทัง้ นี้ รวมถึง
นโยบายและการจัด การและพัฒ นาบุ ค ลากร และแผนการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
(3) เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะไม่ดาเนินการ เป็ นเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะกากับ
ดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ และฝ่ ายจัดการ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ ประกอบด้วย
ก. การจั ด การ (Execution) ให้ เ ป็ น ไป ตามกลยุ ท ธ์ น โยบ าย แผน งาน ที่
คณะกรรมการบริษัท อนุ ม ตั ิแ ล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะปล่ อ ยให้ฝ่ ายจัด การ
รั บ ผิ ด ชอบ การตั ด สิ น ใจด าเนิ นงาน ตามกรอบ น โยบ ายที่ ก าห นดไว้
คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่
มีเหตุจาเป็ น
ข. เรื่อ งที่ข้อ ก าหนดห้ า มไว้ เช่ น การอนุ ม ัติร ายการที่ก รรมการมีส่ ว นได้ เสี ย
เป็ นต้น
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หลักปฏิบตั ิ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
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2.1 คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการ (Objectives)
เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
2.1.1 คณะกรรมการบริษัท จะรับ ผิด ชอบดูแ ลให้บ ริษัท มีว ตั ถุ ป ระสงค์ห รือ เป้ าหมายหลัก
(Objectives) ที่ชดั เจนเหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรูป แบบธุรกิจ (Business
Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะกาหนดอยู่
ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน ซึง่ จะมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ เพือ่ ให้สอดรับกับสภาวการณ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ในระยะกลางและระยะยาว
2.1.2 ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัท จะกาหนดรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ทีส่ ามารถสร้างคุณค่าให้ทงั ้ แก่กจิ การ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่
กันไป โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อ มและการเปลี่ย นแปลงปั จ จัย ต่ าง ๆ รวมทัง้ การน านวัต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน
(2) ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
สิ่ง ที่ค ณะกรรมการบริษัท จะน ามาพิจ ารณา เพื่อ ประโยชน์ ในการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้ าหมายหลัก ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กร เช่น กิจการตัง้ ขึ้นมาเพื่ออะไร
(Mission) กิจการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด กิจการจะสามารถทากาไร หรือแข่งขัน ด้วยการ
สร้างคุณค่าให้องค์กรและผู้มสี ่วนได้เสียในเรื่อ งใด (Value Proposition) กิจการจะสามารถดารงอยู่ใน
ระยะยาว (Sustainable) ภายใต้ปัจจัยทัง้ โอกาสและความเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อกิจการและผู้มสี ่วนได้
เสียได้อย่างไร
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2.1.3 คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดค่านิยมขององค์กรทีส่ ะท้อนคุณลักษณะของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ ความรับผิดชอบในผลการกระทา (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity),
ความโปร่ ง ใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental
Responsibilities)
2.1.4 คณะกรรมการบริษทั จะส่งเสริมการสือ่ สาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
หลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้มนใจว่
ั่
า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกล
ยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจาปี ของกิ จการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายหลัก ของกิ จ การ โดยมี ก ารน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ อ ย่ างเหมาะสม
ปลอดภัย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
2.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลให้มกี ารจัดทากลยุทธ์และแผนประจาปี ส อดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลัก ของกิจ การ โดยค านึ ง ถึง ปั จ จัย แวดล้อ มของกิจ การ ณ ขณะนั น้
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้แ ละสนั บ สนุ น ให้มีก ารจัด ท าหรื อ ทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี
ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทีย่ าวขึน้ และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.2.2 ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนประจาปี คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย
Value Chain รวมทัง้ ปั จ จัย ความเสี่ย งต่ า ง ๆ ที่ อ าจมีผ ลต่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายหลัก ของกิ จ การ
โดยควรมีกลไกทีท่ าให้เข้าใจความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างแท้จริง
(1) ระบุ ว ิธีก าร กระบวนการ ช่ อ งทางการมีส่ว นร่ว มหรือ ช่ อ งทางการสื่อ สารระหว่า ง
ผู้มีส่ ว นได้เสีย กับ กิจ การไว้ช ัด เจน เพื่อ ให้กิ จ การสามารถเข้า ถึง และได้ร บั ข้อ มู ล
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ประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมาก
ทีส่ ดุ
(2) ระบุผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคล
กลุ่ ม บุ ค คล หน่ ว ยงานองค์ก ร ได้แ ก่ พนั ก งาน ผู้ล งทุ น ลู ก ค้า คู่ ค้า ชุ ม ชน สังคม
สิง่ แวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่ อนาไปวิเคราะห์และจัดประเด็น
ดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อทัง้ กิจการและผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้
เพื่อเลือกเรื่องสาคัญที่จะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสียมาดาเนินการให้
เกิดผล
2.2.3 ในการก าหนดกลยุท ธ์ คณะกรรมการบริษัท จะกากับ ดูแลให้มีการส่งเสริม การสร้าง
นวัตกรรมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.2.4 คณะกรรมการบริษัท จะกาหนดเป้ าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จและ
ศักยภาพของกิจการ โดยจะกาหนดเป้ าหมายทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้จะตระหนักถึง
ความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจนาไปสู่การประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริย ธรรม (Unethical
Conduct)
2.2.5 คณะกรรมการบริษัท จะกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายผ่าน
กลยุทธ์และแผนงานสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
2.2.6 คณะกรรมการบริษั ท จะก ากับ ดู แ ลให้มีก ารจัด สรรทรัพ ยากรและการควบคุ ม การ
ดาเนินงานที่เหมาะสมและติด ตามการดาเนิ นการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้มี
ผูร้ บั ผิดชอบ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงาน
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หลักปฏิบตั ิ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
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3.1 คณะกรรมการบริ ษัทจะรับผิ ดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษัท ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่ เป็ นอิ สระ ที่ เหมาะสมและจาเป็ นต่ อ
การนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.1.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ
ทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและ
อายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบ
ความรูค้ วามชานาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะได้คณะกรรมการบริษทั โดยรวมที่มี
คุณ สมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสียได้ รวมทัง้ ต้อ งมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มปี ระสบการณ์ ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลั กที่บริษทั
ดาเนินกิจการอยู่
3.1.2 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจานวนกรรมการทีเ่ หมาะสม สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ขนาด ประเภท และ
ความซับซ้อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มสี ดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ทีส่ ะท้อนอานาจทีถ่ ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. ส่วนใหญ่ จะเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ข. กรรมการอิสระมีจานวนและคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) ตลอดจน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทัง้ จะมีการดูแลให้
กรรมการอิสระทางานร่วมกับ คณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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3.1.4 คณะกรรมการบริษทั จะเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั ทีม่ คี วามหลากหลายและข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัด ส่วน
การถือหุน้ จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่ งกรรมการ และการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และดูแลให้
มันใจว่
่ าองค์ประกอบและการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั เอื้อต่อการใช้ดลุ พิ นิจในการ
ตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.2.1 ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน
คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด โดยแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริษทั ออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3.2.2 ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้ าที่ของ
ประธานกรรมการบริษทั อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) การกากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้มนใจว่
ั ่ า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิ ดวัฒนธรรม
องค์กร ทีม่ จี ริยธรรมและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) การก าหนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท โดยหารือ ร่ว มกับ ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสาคัญ ได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม
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(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการ
จะอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมี
การใช้ดุลพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ
3.2.3 ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั จะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณา
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึ่ง
หรือ
(2) แต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
3.2.4 คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี นับ จากวัน ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณี ท่ีจะแต่ งตัง้
กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจาเป็ นดังกล่าว
3.2.5 เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งส าคั ญ ได้ ร ั บ การพิ จ ารณ าในรายละเอี ย ดอย่ า งรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุ ดย่อย จานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพิม่ เติม เพือ่ พิจารณาประเด็น
เฉพาะเรื่อง กลันกรองข้
่
อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
ต่อไป
3.2.6 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้
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ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่ านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ผี ่านมาและรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
3.3 คณ ะกรรมการบริ ษั ท จะก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารสรรหาและการคั ด เลื อกกรรมการมี
กระบวนการที่ โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้ คณะกรรมการบริ ษัทที่ มีคุณ สมบัติสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.3.1 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
บุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มคี ุณสมบัตทิ ่จี ะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญที่
เหมาะสม รวมทัง้ มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็ นผู้
แต่งตัง้ กรรมการ นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเพือ่ ดาเนินการในเรื่อง
นี้กไ็ ด้
3.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะต้องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการก่อนที่จะมี
การสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ ในกรณีท่ีมกี ารเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะต้องคานึงถึงผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3.3.3 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษาเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ใิ น
เรื่องนี้ จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ น อิสระหรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้ผ้ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการบริ ษทั ต้อง
พิ จารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิ ดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการบริ ษทั นาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่
ทีเ่ หมาะสม โดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพือ่ ดาเนินการในเรือ่ งนี้กไ็ ด้
3.4.2 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม
ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม เป็ นต้น) และค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั (เช่น โบนัส บาเหน็จ เป็ นต้น) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าทีบ่ ริษทั สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้
แต่จะไม่อยูใ่ นระดับทีส่ งู เกินไป จนทาให้เกิดการมุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
3.4.3 คณะกรรมการบริษัท จะเปิ ดเผยนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ ที่สะท้อนถึงภาระ หน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทนด้วย
3.4.4 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษาเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ใิ น
เรื่องนี้ ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มคี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.5 คณะกรรมการบริ ษัท จะกากับ ดูแลให้ กรรมการทุ กคนมี ความรับ ผิ ดชอบในการปฏิ บ ตั ิ
หน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.5.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มนใจว่
ั ่ า มีกลไกสนับ สนุ นให้กรรมการเข้าใจบทบาท
หน้าทีข่ องตน
3.5.2 คณะกรรมการบริษทั กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นของกรรมการ
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นของกรรมการ เพื่อให้
มันใจว่
่ ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกาหนดจานวน
บริษัท จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งไม่เกิน 5 แห่ง แต่สาหรับกรรมการบริหาร
จะต้องไม่เกิน 2 แห่ ง โดยหากมีความจาเป็ น ต้องด ารงต าแหน่ งเกิน จานวนที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบและพิจารณา ทัง้ นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัท อาจลดลง หากจานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงต าแหน่ งมีมากเกินไป และให้มีการ
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
3.5.3 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มรี ะบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และ
เปิ ดเผยให้เป็ นทีร่ บั ทราบ
3.5.4 ในกรณีทก่ี รรมการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในกิจการอื่นทีม่ คี วามขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษทั เพื่อประโยชน์ของ
ตน คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีมาตรการป้ องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ รับทราบตามเหมาะสม
3.5.5 บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี เว้นแต่มเี หตุจาเป็ นที่ทาให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3.6 ในกรณี ที่บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้มีกรอบและ
กลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนิ นงานของบริ ษัท ย่อยและกิ จการอื่ น ที่ บ ริ ษัท ไป
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ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิ จการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริ ษทั ย่อยและกิ จการอื่น
ที่บริ ษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.6.1 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึง
(1) กาหนดคุณ สมบัติของผู้ท่จี ะไปเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมใน
บริษัทย่อย และให้[คณะกรรมการบริหาร]มีอานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ โดยให้
เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
(2) กาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั ตาม
ข้อ (1) และให้ตวั แทนของบริษทั ดูแลให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
ย่อย และในกรณีท่บี ริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัท ต้องกาหนด
นโยบายให้ตวั แทนทาหน้ าที่อย่างดีท่สี ุดเพื่อผลประโยชน์ ข องบริษัทย่อย และให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั แม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่ อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทา
รายการต่าง ๆเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานการทารายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทารายการอื่นทีส่ าคัญ
การเพิม่ ทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ย่อย เป็ นต้น
3.6.2 หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสีย งตัง้ แต่ ร้อ ยละ 20 แต่ ไม่ เกิน ร้อ ยละ 50 และจานวนเงิน ลงทุ น หรือ อาจต้อ งลงทุ น เพิ่ ม เติม มี
นั ย ส าคัญ ต่ อ บริษั ท ในกรณี ท่ี จ าเป็ น คณะกรรมการบริษั ท จะดู แ ลให้ มีก ารจัด ท า Shareholders’
Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับอานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพือ่ สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบ
การเงินของบริษทั ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
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3.7 คณ ะกรรมการบริ ษั ท จะจัด ให้ มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมิ นจะถูก
นาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.7.1 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิ งานอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยจะมีการกาหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ง าน บริษั ท จะจัด ให้ มีก ารประเมิน ทัง้ แบบคณะและ
รายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็ นวิธกี ารประเมินด้วยตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาใช้วธิ ปี ระเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) ร่วมด้วย รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
3.7.3 คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มที ่ปี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เช่น ทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผย
การดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
3.7.4 ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการบริษั ท จะถู ก น าไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
3.8 คณะกรรมการบริ ษั ท จะก ากับ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการแต่ ล ะคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิ จ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนสนั บ สนุ นให้ กรรมการทุกคนได้ รบั การเสริ มสร้างทักษะและ
ความรู้สาหรับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่กรรมการอย่างสมา่ เสมอ
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.8.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่จะได้รบั
การปฐมนิเทศ การแนะนาและมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดาเนินธุรกิจของกิจการ
3.8.2
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ จ่ี าเป็ นอย่าง

3.8.3 คณะกรรมการบริษทั จะศึกษาและทาความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน
ความเสีย่ ง และสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
อย่างสม่าเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจาปี
3.9 คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มนใจว่
ั่
าการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น และมี เลขานุ การบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
3.9.1 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นการล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
3.9.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะของการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษทั ไม่ได้มกี ารประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงาน
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ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
3.9.3 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการมีอสิ ระที่
จะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
3.9.4 ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจัดส่ง
หนังสือเชิญ ประชุ ม พร้อมระเบีย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ไปให้ก รรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่
เป็ นกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธอี ่นื หรือ
กาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านัน้ ได้ และในการลงมติแต่ละวาระ กาหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมา
ของกรรมการทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยองค์ประชุมในการลงมติจะต้องมีจานวนไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดเข้าร่วมเพือ่ ลงมติแต่ละวาระ
3.9.5 คณะกรรมการบริษทั จะสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุ มคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้โอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
ตาแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการบริษทั จะเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นเพิม่ เติมจากประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ เลขานุ การบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขต
นโยบายทีก่ าหนด และในกรณีท่ีจาเป็ น คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
3.9.7 คณะกรรมการบริษัท จะถือเป็ น นโยบายให้กรรมการที่ไม่ เป็ น ผู้บ ริห าร มีโอกาสที่จะ
ประชุ ม ระหว่ า งกัน เองได้ต ามความจ าเป็ นเพื่อ อภิป รายปั ญ หาต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การจัด การที่อ ยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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3.9.8 คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การทีเ่ หมาะสมที่
จะปฏิบตั หิ น้าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการบริษทั
จะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
3.9.9 เลขานุการบริษทั จะได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละในกรณีทม่ี หี ลักสูตรรับรอง (Certified Programme) เลขานุการบริษทั จะได้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย
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หลักปฏิบตั ิ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
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4.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะดาเนิ นการให้ มนใจว่
ั่
ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้ าที่
บริ ห าร กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ให้ มี ค วามรู้ท ัก ษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
4.1.1 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลทีม่ ีความเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเพือ่ ดาเนินการในเรือ่ งนี้กไ็ ด้
4.1.2 คณะกรรมการบริษทั จะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ดูแลให้มผี ู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้ อยคณะกรรมการบริษัท ต้องร่วมกับประธาน
เจ้าหน้ าที่บริห ารและ/หรือกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ
แต่งตัง้ บุคคล และเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เสนอ ให้
เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
4.1.3 เพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลให้มแี ผน
สืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบเป็ นระยะด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4.1.4 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ได้รบั การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ ท่ี
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
4.1.5 คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่
บริษัท อื่น ของประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บ ริห ารระดับ สูงอย่ า งชัด เจน
โดยจะต้องไม่ไปดารงตาแหน่ งกับบริษทั ที่มลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษทั และห้ามมี
การดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น เกิน 2 แห่ง
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4.2 คณะกรรมการบริ ษั ท จะก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการ
ประเมิ นผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
4.2.1 คณะกรรมการบริษัท จะก าหนดโครงสร้า งค่ า ตอบแทนที่เป็ นเครื่อ งจูง ใจให้ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ ของกิจการใน
ระยะยาว ซึง่ รวมถึง
(1) การพิ จ ารณาความเหมาะสมของสัด ส่ ว นค่ า ตอบแทนที่ เป็ นเงิน เดือ น ผลการ
ดาเนิ น งานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนิ น งานระยะยาว เช่น Employee
Stock Ownership Plan
(2) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ต้องคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับ
ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงาน
ของกิจการ
(3) การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับเกณฑ์การประเมินผล และสือ่ สารให้เป็ นทีร่ บั ทราบ
4.2.2 คณะกรรมการบริษั ท ที่ ไ ม่ ร วมกรรมการที่ เป็ นผู้ บ ริ ห าร จะต้ อ งมีบ ทบาทเกี่ ย วกับ
ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อย่างน้อยใน
เรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) เห็น ชอบหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิน ผลงานประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารกิจการ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กล
ยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้า

31

ชื่อเอกสาร
วันที่เริ่มบังคับใช้
แก้ไขครัง้ ที่

นโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดี
14 สิ งหาคม 2563
1

(2) ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นประจาทุกปี
หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน และ
ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการอาวุ โสต้อ งเป็ น ผู้ส่ือ สารผลการพิจ ารณา
รวมทัง้ ประเด็นเพือ่ การพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รับทราบ
(3) อนุ มตั คิ ่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
4.2.3 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจน
อนุมตั โิ ครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ประเมินผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
4.2.4 คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลให้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทัง้ องค์กร
4.3 คณะกรรมการบริ ษัทจะทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนิ นงานของกิ จการ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
4.3.1 คณะกรรมการบริษทั จะทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ อาจอยู่
ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ ข้อตกลงผูถ้ อื หุน้
หรือนโยบายของกลุ่มบริษทั แม่ ซึง่ มีผลต่ออานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั เช่น การมีบุคคลทีเ่ หมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
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4.3.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงที่มีผลกระทบต่ อการ
ควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการบริ ษัทจะติ ดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
4.4.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกล
ยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม เพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้
พนัก งานมีก ารออมอย่างเพีย งพอส าหรับ รองรับ การเกษีย ณ รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้พ นัก งานมีค วามรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความ
เสีย่ ง หรือดูแลให้มนี โยบายการลงทุนแบบ Life Path
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หลักปฏิบตั ิ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
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5.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิ ดมูลค่า
แก่ธุรกิ จควบคู่กบั การสร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
5.1.1 คณะกรรมการบริษัท จะให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้างวัฒ นธรรมองค์ก รที่ส่งเสริม ให้เกิด
นวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการบริษทั จะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กจิ การตามสภาพปั จจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธคี ดิ
มุ ม มองในการออกแบบและพัฒ นาสิน ค้า และบริก าร การวิจ ัย การปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต และ
กระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนการดาเนิ นการ (Operation Plan) เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนิ นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์
(Strategies) ของกิ จการ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
5.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ลไกทีท่ าให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่วน
ในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหลักทีเ่ ป็ นไปด้ว ยความยังยื
่ น โดยอาจจัดทานโยบายหรือ
แนวปฏิบตั ิ ซึง่ อย่างน้อยควรครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) ความรับ ผิด ชอบต่ อ พนัก งานและลูก จ้าง โดยปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ
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มนุษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นธรรม การ
จัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การ
ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ด โอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ทางานในด้านอื่น ๆ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
และค านึ งถึงสุข ภาพ ความปลอดภัย ความเป็ น ธรรม การเก็บ รัก ษาข้อมูล ลูก ค้า
การบริการหลังการขาย ตลอดช่วงอายุสนิ ค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึง
พอใจของลู ก ค้ า เพื่อ การพัฒ นาปรับ ปรุ ง สิน ค้ า และบริก าร รวมทัง้ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทาอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
ความรับ ผิด ชอบต่ อ คู่ ค้า โดยกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งและเงื่อ นไขสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงที่เป็ นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถ
ในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้ คู่คา้ เคารพสิทธิมนุ ษยชน
และปฏิบ ัติต่ อแรงงานตนเองอย่ างเป็ น ธรรม รับ ผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่าง
กันอย่างยั ่งยืน
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน โดยน าความรู้แ ละประสบการณ์ ท างธุ ร กิจ มาพัฒ นา
โครงการทีส่ ามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตาม
และวัดความคืบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยป้ องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั จะ
ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการใช้วตั ถุดบิ
การใช้ พ ลัง งาน (ส าหรับ การผลิต ขนส่ ง หรือ ในส านั ก งาน) การใช้ น้ า การใช้
ทรัพ ยากรหมุ น เวีย น การดู แ ลและฟื้ นฟู ค วามหลากหลายทางชีว ภาพที่ไ ด้ ร ับ
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ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องและกาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่ อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันต่
่ อสาธารณะ รวมถึงสนับ สนุ น ให้บ ริษัท อื่น ๆ และคู่ค้ามีแ ละประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายด้วย
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั จะติ ดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยังยื
่ น
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั จะตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่า
การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ทีต่ ่างกัน ทาให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบ
และความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั ่งยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้ม นใจว่
ั ่ า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ ฝ่ ายจัด การมีก ารทบทวน พัฒ นา ดูแล การใช้ท รัพ ยากรให้เป็ น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยทรัพ ยากรที่
กิ จ การควรค านึ ง ถึ ง ควรมี อ ย่ า งน้ อ ย 6 ประเภท ได้ แ ก่ การเงิน ( Financial Capital) การผลิ ต
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(Manufactured Capital) ภู มิปั ญ ญา (Intellectual Capital) ด้านบุ ค ลากร (Human Capital) สังคมและ
ความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)
5.4 คณะกรรมการบริ ษัท จะจัด ให้ มี กรอบการก ากับ ดูแ ลและการบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ องค์ก ร ที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของกิ จ การ รวมทัง้ ดูแ ลให้ มี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่ มโอกาสทางธุรกิ จและพัฒนาการดาเนิ นงาน การบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิ จการ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มนี โยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ การดาเนินธุรกิจ และการ
กาหนดแนวทางเพือ่ รองรับในกรณีทไ่ี ม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึง การบริหาร
และจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4.3 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล
สารสนเทศ โดยประเด็นในนโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร จะต้องครอบคลุมเรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริษทั ได้ทาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) บริ ษั ท มี ร ะบบ การรัก ษ าความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในการรัก ษ าความลั บ
(Confidentiality) การรักษาความน่ าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(Availability) รวมทัง้ ป้ องกันมิให้มกี ารนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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(3) บริษทั ได้พจิ ารณาความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อ
ความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลสารสนเทศ (Incident Management) และการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ (Asset Management) เป็ นต้น
(4) บริษทั ได้พจิ ารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละปั จจัย ในการก าหนดลาดับ ความส าคัญ ของแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และความสอดคล้อ งกับ รูป แบบธุ ร กิจ (Business Model)
เป็ นต้น
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หลักปฏิบตั ิ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

6.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่ จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
6.1.1 คณะกรรมการบริษทั จะศึกษาและทาความเข้าใจความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการ และอนุ มตั ิ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและอนุ มตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ ง ที่สอดคล้องกั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุท ธ์ และความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ข องกิจการ สาหรับ เป็ น กรอบการ
ปฏิ บ ัติ ง านในกระบวนการบริห ารความเสี่ย งของทุ ก คนในองค์ ก รให้ เป็ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั จะให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งเป็ นประจา เช่น ปี ละ 1 ครัง้
6.1.3 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้บริษทั มีการระบุความเสีย่ ง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอก
และภายในองค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ทัง้ นี้ ความเสีย่ งหลักที่
คณะกรรมการบริษทั จะให้ความสาคัญแบ่งออกเป็ น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็ นต้น
6.1.4 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มนใจว่
ั ่ า บริษัท ได้มีก ารประเมิน ผลกระทบและโอกาสที่
เกิดขึน้ ของความเสีย่ งที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวธิ จี ดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม เช่น
การยอมรับ ความเสี่ย ง (Take) การลดหรือการควบคุ ม ความเสี่ย ง (Treat) การหลีก เลี่ย งความเสี่ย ง
(Terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ ง (Transfer)
6.1.5 คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลันกรอง
่
ข้อ 6.1.1 – 6.1.4
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นผูด้ าเนินการตามหลักปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนี้กไ็ ด้
6.1.6 คณะกรรมการบริษทั จะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม่าเสมอ
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6.1.7 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ของในประเทศและในระดับสากล
6.1.8 ในกรณีทบ่ี ริษทั มีบริษทั ย่อยหรือกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการบริษทั จะนาผลประเมิน
ระบบควบคุมภายในและการบริห ารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7
ด้วย
6.2 คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและอิ สระ
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
6.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3
คน ซึ่งทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิ ละหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.2.2 คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลัก ษณ์อกั ษร
โดยควรมีหน้าทีอ่ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้กจิ การมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy
and Completeness)
(2) สอบทานให้กิจ การมีระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้กจิ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้า ทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง้
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รายการดัง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ
(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต
6.2.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้บริษัทจัดให้มกี ลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อ มูล ที่จาเป็ น ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย เช่น เอื้อ อ า นวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ท่เี กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือ
แสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้
6.2.4 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มบี ุคคลหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่มคี วามเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้
ในรายงานประจาปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความ
เสีย่ งและการควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
6.3 คณะกรรมการบริ ษทั จะติ ดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้
ได้ระหว่างบริ ษทั กับ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ ษทั หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้
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ประโยชน์ อ ัน มิ ค วรในทรัพ ย์สิ น ข้ อ มู ล และโอกาสของบริ ษั ท และการท าธุ ร กรรมกับ ผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
6.3.1 คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึง
การก าหนดนโยบายและวิธีป ฏิบ ัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรัก ษาความน่ าเชื่อถือ
(Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคา
หลัก ทรัพ ย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท จะดู แ ลให้ ก รรมการ
ผู้บริหารระดับ สูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่
ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ติ ามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
6.3.2 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทัง้ ดูแลให้มแี นวทางและวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอน
การดาเนินการ และการเปิ ดเผยข้อมูล ตามทีก่ ฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการบริษัท จะกาหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียงตาม
กฎหมายในวาระใด ๆ รายงานการมีสว่ นได้เสียก่อนการพิจารณาวาระดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสีย อย่างมี
นัยสาคัญในลักษณะทีอ่ าจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก
การมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
6.4 คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที่ชดั เจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิ ดการนาไปปฏิ บตั ิ
ได้จริ ง
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
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6.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะจัดทานโยบายการป้ องกันการทุจริต (Fraud Prevention Policy)
และจะจัด ให้มีโครงการ หรือ แนวทางในการต่ อ ต้านการทุ จริต การคอร์รปั ชัน รวมถึงการสนับ สนุ น
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
6.5 คณะกรรมการบริ ษัท จะก ากับ ดูแ ลให้ กิ จ การมี ก ลไกในการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นและการ
ดาเนิ นการกรณี มีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
6.5.1 คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลให้มกี ลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความ
คืบหน้า แก้ไขปั ญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และดูแลให้มกี ารจัดช่องทางเพือ่ การรับข้อ
ร้องเรียนที่มคี วามสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน
เว็บไซต์ หรือรายงานประจาปี
6.5.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มนี โยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนในกรณีทม่ี กี ารชีเ้ บาะแส โดย
จะก าหนดให้มีช่ อ งทางในการแจ้ง เบาะแสผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท หรือ ผ่ า นกรรมการอิส ระ /
กรรมการตรวจสอบของกิจการ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
6.5.3 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มมี าตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทีแ่ จ้งเบาะแส
ด้วยเจตนาสุจริต
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หลักปฏิบตั ิ 7
รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
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7.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิ ดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.1.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากร
ดัง กล่ า วหมาย รวมถึง ผู้บ ริห ารสูง สุ ด สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ผู้จ ัด ท าบัญ ชี ผู้ต รวจสอบภายใน
เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษทั จะคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยในกรณีทเ่ี ป็ นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็น ของผู้ส อบบัญ ชีในรายงานทางการเงิน และข้อ สังเกตของผู้ส อบบัญ ชี
เกี่ย วกับ ระบบควบคุ มภายในรวมทัง้ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญ ชีผ่านการสื่อสารใน
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทั
7.1.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การเปิ ด เผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ จะสนับสนุ นให้
บริษทั จัดทาคาอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุก ไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นัก ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิง่ ขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
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7.1.4 ในกรณีทก่ี ารเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
กรรมการรายนัน้ จะดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุ้น
ของกลุ่มตน การเปิ ดเผยในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน
7.2 คณะกรรมการบริ ษัท จะติ ด ตามดูแ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชาระหนี้
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินของกิจการ
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการจะ
ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชี้ถงึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการชาระหนี้
7.2.2 ในการอนุ ม ัติก ารท ารายการใด ๆ หรือ การเสนอความเห็น ให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติ
คณะกรรมการบริษทั จะมันใจได้
่
ว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนิน
กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้
7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิ น หรือมีแนวโน้ มจะประสบปัญหา คณะกรรมการ
บริ ษทั จะหาทางทาให้ มนใจได้
ั่
ว่า กิ จการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่ จะสามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเงิ นได้ ทัง้ นี้ ภายใต้การคานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.3.1 ในกรณีทก่ี จิ การมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัท จะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบ ตั ิตาม
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
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7.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้กจิ การกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการบริษัท ควรมัน่ ใจได้ว่า การพิจ ารณาตั ด สิน ใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญ หา
ทางการเงินของบริษทั ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
กระแสเงินสดต่า
ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
ขาดระบบบัญชีทเ่ี หมาะสม
ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ
ไม่มแี ผนธุรกิจ
ส่วนหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินกว่าส่วนสินทรัพย์
มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้

7.4 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิ จารณาจัดทารายงานความยังยื
่ นตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะพิจ ารณาความเหมาะสมในการเปิ ด เผยข้อ มูล การปฏิบ ัติต าม
กฎหมาย การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศ หรือในระดับสากล
ทัง้ นี้ อาจเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี หรืออาจจัดทาเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความ
เหมาะสมของกิจการ
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7.4.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นเรื่องทีส่ าคัญ และสะท้อนการปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
นาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กจิ การอย่างยั ่งยืน
7.5 คณะกรรมการบริ ษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่ วยงาน หรือผู้รบั ผิ ดชอบงาน
นั กลงทุน สัม พัน ธ์ ที่ ท าหน้ าที่ ในการสื่ อสารกับ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสี ยอื่ น เช่ น นั กลงทุ น
นักวิ เคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.5.1 คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มนี โยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบาย
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล (Disclosure Policy) เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า การสื่ อ สารและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ
บุคคลภายนอก เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่ าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับ
และข้อมูลที่มตี ่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั ง้ องค์กรในการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มกี ารกาหนดผู้ท่รี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก
โดยต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมีค วามเหมาะสมกับ การปฏิบ ัติห น้ าที่ เข้ าใจธุรกิจ ของบริษัท รวมทัง้ วัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี เช่น ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน และผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น
7.5.3 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทาง และสนับสนุ นงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ เช่น การจัดให้มหี ลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์
รวมทัง้ กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.6 คณะกรรมการบริ ษัท จะส่ งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่
ข้อมูล
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แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่กี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
แล้ว คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
อื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั โดยจะกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรือสื่อ
ต่าง ๆ
โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่ ม บริษัท รวมถึงบริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม บริษัท ร่ว มค้า และ Special
Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs)
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญ และวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ
นโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายการ
กากับ ดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่าง ๆ
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(14) กฎบั ต ร หรือ หน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงเรื่องทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
กฎบั ต ร หรือ หน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
(15) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก
ลงทุนสัมพันธ์
(16) ข้อมูลติดต่อหน่ วยงาน หรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษทั เช่น ชือ่ บุคคลทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
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หลักปฏิบตั ิ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

53

ชื่อเอกสาร
วันที่เริ่มบังคับใช้
แก้ไขครัง้ ที่

นโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดี
14 สิ งหาคม 2563
1

8.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้มนใจว่
ั่
า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรื่องสาคัญ
ของบริ ษทั
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
8.1.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้เรื่องสาคัญ ทัง้ ประเด็นทีก่ าหนดในกฎหมาย และประเด็นที่
อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุ มตั ขิ องผูถ้ ือ
หุน้ โดยเรือ่ งสาคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
8.1.2 คณะกรรมการบริษทั จะสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ เช่น
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาบรรจุเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื
หุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี คณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้
เสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการบริษทั จะแจ้งเหตุผลให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
8.1.3 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
8.1.4 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการบริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
8.1.6 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจะจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ จะประกอบด้วย
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(1) วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็ นวาระเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ อนุมตั ิ รวมทัง้ แบ่งเป็ นเรือ่ ง ๆ
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระทีเ่ กีย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตัง้ กรรมการ และ
การอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
(3) วัตถุป ระสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระการ
ประชุมทีเ่ สนอ ซึง่ รวมถึง
ก. วาระอนุมตั จิ ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลทีเ่ สนอจ่าย
พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีทเ่ี สนอให้งดจ่ ายปั นผลจะให้เหตุผล
และข้อมูลประกอบเช่นกัน
ข. วาระแต่งตัง้ กรรมการ - ระบุช่อื อายุ ประวัตกิ ารศึกษา และการทางาน จานวน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททัวไปที
่
่ดารงตาแหน่ งกรรมการ หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารสรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่ สนอ และในกรณีทเ่ี ป็ นการชื่อกรรมการ
เดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปี ทผ่ี า่ นมา
และวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
ค. วาระอนุ ม ตั ิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตาแหน่ ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษทั ที่สงั กัด ประสบการณ์ ทางาน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง
ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุน้ แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการ
อิสระที่บริษทั เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เอกสารที่ผูถ้ อื หุ้นต้องแสดงก่อน
เข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม เป็ นต้น
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8.2 คณะกรรมการบริ ษัท จะดูแ ลให้ ก ารดาเนิ นการในวัน ประชุม ผู้ถือหุ้น เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ของตน
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
8.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกใน
การเข้าร่วมประชุ มของผู้ถือหุ้น เช่น ช่ว งเวลาการประชุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่ อการอภิปราย
สถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
8.2.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลไม่ให้มกี ารกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุม
หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ผู้ ถอื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าทีก่ าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
8.2.3 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริม การน าเทคโนโลยีม าใช้ก ับ การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทัง้ การ
ลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยา
8.2.4 ประธานกรรมการจะเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีด่ แู ลให้การประชุมให้เป็ นไปตาม
กฎหมายกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คาถาม
ต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้
8.2.5 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
ในฐานะผู้ถอื หุ้นจะไม่เพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่เกีย่ วข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ เว้นแต่มเี หตุจาเป็ น
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8.2.7 ก่อนเริม่ การประชุม ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีทว่ี าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมจะจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ
เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการบริษัท จะสนั บ สนุ น ให้มีก ารใช้บ ัต รลงคะแนนเสีย งในวาระที่ส าคัญ และ
ส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นผูต้ รวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผล
การลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมทราบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้
ในรายงานการประชุม
8.3 คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติ ที่ประชุม และการจัดทารายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
8.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษทั เปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนน
เสียงภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษทั
8.3.2 คณะกรรมการบริษั ท จะดู แ ลให้ ก ารจัด ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ผู้ถือ หุ้ น ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
8.3.3 คณะกรรมการบริษัท จะดูแ ลให้มีรายงานการประชุ ม ผู้ถือหุ้น ได้บ ัน ทึก ข้อ มูลอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับ คะแนน มติท่ีป ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็น ชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในทีป่ ระชุม รวมทัง้ ชือ่ – นามสกุลของผูถ้ าม และผูต้ อบ

57

