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สารจากบริษทั 
บริษัทมีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance Code หรือ “CG Code”) ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                

ดว้ยความตระหนักดวี่าการมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมคีณะกรรมการ

บรษิทัทีม่วีสิยัทศัน์ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ จะเป็นปัจจยัส าคญั 

ที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกจิของบรษิทัประสบความส าเรจ็ เป็นองค์กรที่มจีรยิธรรม มกีารพฒันา และ

สรา้งคุณค่าใหก้จิการอยา่งยัง่ยนื 

เพื่อให้การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนั

ดูแลและพฒันาบรษิทัและมุ่งสรา้งผลประกอบการทีด่ ีสามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพธุรกจิ มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูค้นรอบขา้ง โดยคณะกรรมการบรษิทัจะใหค้วามส าคญักบัการ

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

เปิดเผยขอ้มูล และด าเนินกจิการด้วยความโปร่งใส รวมทัง้สรา้งบรษิทัใหเ้ป็นองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และปราศจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทจึงได้จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  กฎบัตร

คณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายต่างๆภายใต้การก ากบัดูแลกจิการขึน้ เพื่อเป็น

การเน้นย ้าถงึการมุ่งไปสูเ่ป้าหมายขา้งตน้ และเพื่อน าเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัสูก่ารปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบรษิทัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน จะ

ร่วมมอืร่วมใจกนัยดึถอืและปฏบิัตติามนโยบายก ากบัดูแลกจิการที่ด ีกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎ

บตัรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยาบรรณธุรกจิต่อไป 

 

    .....................................  

(นายเกลด็ชยั เบญจอาธรศริกิุล) 

       ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

               บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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วิสยัทศัน์ (VISION) 

การเป็นบรษิทัจดัส่งพสัดุที่บรกิารดทีี่สุดของประเทศไทย ไม่เพยีงแค่การใหบ้รกิารที่เป็นเลศิแก่

ลูกค้าเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่เรายงัมุ่งหวงัให้พนักงานรูส้กึภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบรษิัท 

รวมไปถงึบรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัสทิธแิละมลูคา่ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัดว้ย   
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พนัธกิจ (MISSION)   

ลกูค้าและความพึงพอใจของลกูค้าคือส่ิงส าคญัอนัดบัหน่ึง 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหลู้กคา้มคีวามสุขกบัการบรกิารของเรา ดงันัน้การสื่อสารกบัลูกคา้จงึถอืเป็นบทบาท

ส าคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจถงึความตอ้งการและสามารถจดัการต่อความคาดหวงัของลูกคา้ได ้

การให้บริการท่ีมีคณุภาพ 

เรามีกระบวนการในการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานให้เป็นแนวทางการปฏิบตัิส าหรบัใช้ในการ

ตรวจสอบเพือ่พฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง 

ใส่ใจในพนักงาน 

ฝ่ายบรหิารและพฒันาบุคคลของเราไดส้รา้งผลประโยชน์และเงือ่นไขการท างานทีด่ทีีส่ดุในประเทศใหก้บั

พนกังานทุกคน เมือ่เทยีบกบับรษิทัจดัสง่พสัดุรายอื่นๆ 

รบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียและผูถื้อหุ้น 

เราได้มอบผลก าไรแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนทางการ

เงนิจากการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมด้านการใหบ้รกิารจดัส่งพสัดุนี้จะช่วยสรา้งมูลค่าให้กบัพวกเขาได้

เป็นอย่างด ี

เสริมสร้างสงัคม 

ดว้ยความรกัและความผกูพนัธต์่อประเทศไทย เราจงึใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนกบัชุมชนในทุกดา้น 

ไม่วา่จะเป็น ดา้นการศกึษา สิง่แวดลอ้มและเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม 
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ค่านิยมองคก์ร 

 

สรา้งสรรคค์ุณค่า (Value Creation) – เราสรา้งสรรคค์ุณค่าทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ลูกคา้ พนกังาน และผู้

ถือหุ้นของเรา ผ่านนวตักรรมทางความคิด ที่สร้างสรรค์ ความส า เร็จในหน้าที่การงาน และความ

เจรญิเตบิโตทางดา้นการเงนิ  

เปิดเผย (Openness)- เราเชือ่ในความเปิดเผยและความโปร่งใสฝนทุกสว่นขององคก์ร ผู้บรหิาร

ของเราใหก้ารสนบัสนุนอย่างจรงิจงัในการสือ่สาร และการพดูจาแบบเปิดเผยในทุกระดบัขององคก์ร  

 คุณธรรม (Integrity)-ธุรกจิของเราสรา้งขึน้มาดว้ยการยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม เราถอืปฏบิตัติาม

หลกัศลีธรรมจรรยาทีช่ดัเจนและบงัคบัใหใ้ชห้ลกัปฏบิตัเิดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

ความรบัผดิชอบ (Commitment)- ในฐานะของผู้ให้บรกิาร เรารบัผดิชอบต่อความส าเรจ็ของ

ลูกค้า โดยการอุทิศตวัเต็มที่ในทุกโครงการ และงานที่เรารบัจดัการ และยงัรบัผิดชอบต่อการพฒันา

หน้าทีก่ารงานของพนกังาน รวมถงึ ความมุ่งมัน่เพือ่ใหบ้รรลุถงึความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

ความเป็นเลศิ (Excellence)- เราเชือ่มัน่ในความเป็นเลศิและไม่เคยหยุดการพฒันา โดยปรบัปรุง

และคดิสิง่ใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง 
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นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัินโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดีฉบบันี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินธุรกจิและเป็นบรรทดัฐานใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่ของตนอย่างเคร่งครดั นโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่ฉีบบันี้ถูก

จดัท าขึ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code 

หรอื “CG Code”) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะน าเอาหลกั

ส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด าเนินงานของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย เพื่อให้เกิดผล

ดงัต่อไปนี้  

1. ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่ ีโดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 

2. สรา้งความเชือ่มัน่ส าหรบัผูถ้อืหุน้ และความเชือ่ถอืส าหรบับุคคลรอบขา้ง 

3. ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ  และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น                      

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. สรา้งความโปร่งใส ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิทั 

5. เป็นประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีหลกัปฏิบติั 8 ประการ ดงัน้ี 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รที่

ส ร้า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จก ารอย่ า งยั ่งยืน  (Establish Clear Leadership Role and 

Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ เป็นไปเพื่ อความยัง่ยื น                   

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏบิตั ิ3 :  เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิล (Strengthen Board Effectiveness)   

หลกัปฏบิตั ิ4 :  สรรหาและพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงและการบรหิารบุคลากร (Ensure Effective CEO 

and People Management) 

หลกัปฏบิตั ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  (Nurture Innovation 

and Responsible  Business) 

หลกัปฏบิตั ิ6 : ดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏบิตั ิ7 :  รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  (Ensure Disclosure and 

Financial Integrity) 

หลกัปฏบิตั ิ8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
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หลกัปฏิบติั 1  

ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัใน

ฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities                       

of the Board) 

 

 



 
 

 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     14 สิงหาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี               1   
 

 
 

 
 

8 
 

1.1  คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าท่ี

ต้องก ากบัดแูลให้บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลมุถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญั 

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบรษิทัจะถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตัิ โดยจดัท าแผน (Action Plan) ก าหนด

ผู้ร ับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวชี้ว ัดผลส าเร็จที่ ชัดเจน มีการพิจารณาอัตราค่าจ้าง                  

ขดีความสามารถบุคลากร เครือ่งมอื เงนิทุน รวมถงึความเสีย่งในการบรรลุแผน 

1.2  ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดแูลกิจการให้

น าไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น                  

และผูม้สีว่นไดเ้สยี(Ethical and Responsible Business)   

(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม (Good 

Corporate Citizenship) 

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate Resilience) 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึง

จรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิ 

1.2.2  คณะกรรมการบรษิทัจะสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ในจรยิธรรม โดย

คณะกรรมการบรษิทัจะประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการก ากบัดแูลกจิการ ยดึมัน่ในค่านิยม 

จรยิธรรมองคก์ร มุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

1.2.3  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีแ่สดง

ถงึหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทเิช่น จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of 

Conduct) เป็นตน้ 

1.2.4  คณะกรรมการบริษัท จะก ากับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานทุกคนเขา้ใจ มกีลไกเพยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบายขา้งตน้ ตดิตามผลการปฏบิตัิ

และทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจ า โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายให้ส่วนงานด้าน

การก ากบัและดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นผูร้บัผดิชอบในการสื่อสารนโยบายก ากบัดูแล

กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

รบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) ซ่ือสตัยส์ุจริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และต้องดแูลให้

การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.3.1  ในการพจิารณาว่ากรรมการและผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ ว้ยความรบัผดิชอบ 

ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์รแลว้หรอืไม่นัน้ อย่างน้อยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา

ตามกฎหมายที เ่กี ่ยวข อ้ง เช ่น  มาตรา89/7 มาตรา89/8 มาตรา89/9 และมาตรา89/10 แห่ ง
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พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และ

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

1.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้า่การ

ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ

แนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การอนุมตัธิุรกรรมทีม่ี

ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิ การจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้  

1.4  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัและก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

1.4.1  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั (Board Charter) ทีร่ะบุ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุก

คน และก าหนดใหม้กีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่ง

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ

อย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

1.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอ านาจการ

จัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ อ านาจในการอนุมัติธุรกรรมต่ าง ๆ 

(Management of Authority) อย่างไรก็ดี การมอบหมายดงักล่าวมไิด้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจะยงัคงตดิตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



 
 

 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     14 สิงหาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี               1   
 

 
 

 
 

11 
 

ทัง้นี้  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ อาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

(1) เรื่องที่จะดูแลให้มกีารด าเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบ

หลกัใหม้กีารด าเนินการอยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 

ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรมรวมทัง้ประพฤติตนเป็น

ตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสรา้งและการปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัท ให้เหมาะสมต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน             

ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2)     เรื่องที่จะด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการพจิารณาร่วมกนั  

โดยฝ่ายจดัการเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบและรายงานให้คณะกรรมการ

บรษิทัทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีเ่หมาะสม ประกอบดว้ย 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

ข. การดูแลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
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ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ ทัง้นี้ รวมถงึ

นโยบายและการจดัการและพฒันาบุคลากร และแผนการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จ. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

(3) เรือ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะไม่ด าเนินการ เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะก ากบั

ดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ และฝ่ายจดัการ เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ประกอบดว้ย 

ก. การจัดการ (Execution) ให้ เป็ น ไปตามกลยุทธ์  น โยบาย  แผนงานที่

คณะกรรมการบริษัท อนุมตัิแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจดัการ

รับผิดชอบการตัดสิน ใจด า เนิ น งานตามกรอบนโยบายที่ ก าหนดไว ้ 

คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตดัสนิใจ เว้นแต่              

มเีหตุจ าเป็น 

ข. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย               

เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 2  

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

ท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
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2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) 

เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้แก่

กิจการ ลกูค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

2.1.1 คณะกรรมการบรษิัทจะรบัผิดชอบดูแลให้บรษิัทมีวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลัก 

(Objectives) ที่ชดัเจนเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) และสื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกัน โดยคณะกรรมการจะก าหนดอยู่

ในวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร หรอือื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั ซึง่จะมกีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 

1 ครัง้ เพือ่ใหส้อดรบักบัสภาวการณ์และทศิทางการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั ในระยะกลางและระยะยาว 

2.1.2  ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดรูปแบบ

ธุรกจิ (Business Model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่

กนัไป โดยพจิารณาถงึ 

(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพทางการแขง่ขนั 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะน ามาพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกั  ตลอดจนรูปแบบธุรกจิ (Business Model) ขององค์กร เช่น กจิการตัง้ขึ้นมาเพื่ออะไร 

(Mission) กจิการต้องการตอบสนองลูกคา้หลกักลุ่มใด กจิการจะสามารถท าก าไร หรอืแข่งขนั ดว้ยการ

สรา้งคุณค่าให้องค์กรและผู้มสี่วนได้เสยีในเรื่องใด (Value Proposition) กิจการจะสามารถด ารงอยู่ใน

ระยะยาว (Sustainable) ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาสและความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อกจิการและผู้มสี่วนได้

เสยีไดอ้ย่างไร  
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2.1.3 คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดค่านิยมขององค์กรทีส่ะท้อนคุณลกัษณะของการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดี ดงันี้ ความรบัผดิชอบในผลการกระท า (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity), 

ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental 

Responsibilities)  

2.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะสง่เสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็น

วฒันธรรมองคก์ร  

2.2  คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกล

ยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

ปลอดภยั 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

2.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท ากลยุทธแ์ละแผนประจ าปีสอดคลอ้งกบั

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้   

ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรบัได้และสนับสนุนให้มีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี 

ไดค้ านึงถงึผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2.2.2  ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนประจ าปี คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสีย่งต่าง ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งตลอดสาย 

Value Chain รวมทัง้ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ                  

โดยควรมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่าง               

ผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รบัข้อมูล
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ประเดน็หรอืความต้องการของผูม้สี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกต้องใกลเ้คยีงมาก

ทีส่ดุ 

(2) ระบุผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับุคคล 

กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละจดัประเดน็

ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อทัง้กจิการและผูม้สี่วนไดเ้สีย ทัง้นี้ 

เพื่อเลอืกเรื่องส าคญัที่จะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีมาด าเนินการให้

เกดิผล 

2.2.3  ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบรษิัทจะก ากับดูแลให้มีการส่งเสรมิการสร้าง

นวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4  คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศกัยภาพของกจิการ โดยจะก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ นอกจากนี้จะตระหนักถงึ

ความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (Unethical 

Conduct) 

2.2.5  คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่าน            

กลยทุธแ์ละแผนงานสูก่ารปฏบิตัใิหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

2.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการ

ด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้มี

ผูร้บัผดิชอบ ดแูล และตดิตามผลการด าเนินงาน  
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หลกัปฏิบติั 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 
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3.1  คณะกรรมการบริษัทจะรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อ

การน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.1.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัิ

ทีห่ลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและ

อายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยจดัท าตารางองค์ประกอบ

ความรูค้วามช านาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการบรษิทัโดยรวมที่มี

คุณสมบตัิเหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยีได้ รวมทัง้ต้องมี

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 คนที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลักที่บรษิทั

ด าเนินกจิการอยู ่

3.1.2 คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพโดยต้องมจี านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกจิ 

3.1.3  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มสีดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการ             

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัการ

ท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ 

ข. กรรมการอสิระมจี านวนและคุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจน                 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) รวมทัง้จะมกีารดูแลให้

กรรมการอสิระท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
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3.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

บรษิทัทีม่คีวามหลากหลายและขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วน

การถอืหุน้ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

3.2  คณะกรรมการบริษทัจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษทั และดแูลให้

มัน่ใจว่าองคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอ้ือต่อการใช้ดลุพินิจในการ

ตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.2.1  ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที่บรหิารมหีน้าที่ความรบัผดิชอบต่างกนั 

คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ให้ชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั โดยแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการบรษิทัออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.2.2  ประธานกรรมการบรษิัทมบีทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบรษิัท โดยหน้าที่ของ

ประธานกรรมการบรษิทั อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การก ากบั ตดิตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทัมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวฒันธรรม

องคก์ร ทีม่จีรยิธรรมและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร และมมีาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม 
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(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและมากพอทีก่รรมการ

จะอภปิรายประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมี

การใชดุ้ลพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

(5) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการ           

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

3.2.3  ในกรณีที่ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่ได้แยกออกจากกนั

อย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทั จะส่งเสรมิใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและ

ฝ่ายจดัการ โดยพจิารณา 

(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัจะประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึ่ง 

หรอื 

(2) แต่งตัง้กรรมการอสิระคนหนึ่งร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 

3.2.4  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่

เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้

กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรษิัทจะต้องพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง

ความจ าเป็นดงักล่าว 

3.2.5  เพื่ อ ให้ เรื่ องส าคัญ ได้ รับการพิจารณ าในรายละเอียดอย่ างรอบคอบ 

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิม่เตมิเพือ่พจิารณาประเดน็

เฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ

ต่อไป  

 3.2.6  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้
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ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

3.3  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลื อกกรรมการมี

กระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบั

องคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.3.1  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา

บุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มคีุณสมบตัทิี่จะท าใหค้ณะกรรมการมอีงค์ประกอบความรูค้วามช านาญที่

เหมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัิของบุคคลดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้

แต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่ด าเนินการในเรื่อง

นี้กไ็ด ้

3.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะต้องทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการก่อนที่จะมี

การสรรหากรรมการทีค่รบวาระ ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ จะตอ้งค านึงถงึผลการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.3  ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัใิน

เรื่องนี้ จะตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษทัต้อง

พิจารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจให้

คณะกรรมการบริษทัน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 

 

 



 
 

 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     14 สิงหาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี               1   
 

 
 

 
 

22 
 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท 

ประสบการณ์  ภาระหน้าที่  ขอบ เขตของบทบาท  และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบัมอบหมาย

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เชน่ เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อย ควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่

ทีเ่หมาะสม โดยอยู่ในลกัษณะที่เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม ทัง้นี้ คณะกรรมการ

บรษิทัอาจแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเพือ่ด าเนินการในเรือ่งนี้กไ็ด ้

3.4.2  ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงนิ

และไม่ใช่ตวัเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม

ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม เป็นตน้) และค่าตอบแทนตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิทั (เช่น โบนัส บ าเหน็จ เป็นต้น) โดยเชื่อมโยงกบัมูลค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

แต่จะไม่อยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไป จนท าใหเ้กดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ที่สะท้อนถึงภาระ หน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของ

คา่ตอบแทนดว้ย  

3.4.4  ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัใิน

เรื่องนี้ ตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติั

หน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.5.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาท

หน้าทีข่องตน 

3.5.2  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ 

โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ เพื่อให้

มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่ในบรษิัทไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยก าหนดจ านวน

บรษิัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง แต่ส าหรบักรรมการบรหิาร 

จะต้องไม่เกิน 2 แห่ง โดยหากมีความจ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเกินจ านวนที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบและพจิารณา ทัง้นี้ เนื่องจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะ

กรรมการบรษิัทอาจลดลง หากจ านวนบรษิัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกินไป และให้มีการ

เปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และ

เปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

3.5.4  ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของ

ตน คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อื

หุน้รบัทราบตามเหมาะสม 

3.5.5  บรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิให้กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

จ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้หมดที่ได้จดัใหม้ขีึน้ในรอบปี เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นที่ท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

3.6  ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนในบริษทัย่อย คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดแูลให้มีกรอบและ

กลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไป
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ลงทุนอย่างมีนัยส าคญัในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจการอ่ืน

ท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ 

3.6.1  คณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัยอ่ย ซึง่รวมถงึ 

(1) ก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะไปเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมใน

บรษิัทย่อย และให้[คณะกรรมการบรหิาร]มอี านาจในการพจิารณาแต่งตัง้ โดยให้

เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย   

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตาม

ขอ้ (1) และใหต้วัแทนของบรษิทัดูแลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทั

ย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมผีู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบรษิัทต้องก าหนด

นโยบายให้ตวัแทนท าหน้าที่อย่างดทีี่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัทย่อย และให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม ่

(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการท า

รายการต่าง ๆเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับุคคลที่

เกีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การท ารายการอื่นทีส่ าคญั               

การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

3.6.2  หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนียัส าคญั เชน่ มสีดัสว่นการถอืหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสียงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมี

นัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท า Shareholders’ 

Agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมสี่วน

รว่มในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การตดิตามผลการด าเนินงาน เพือ่สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบ

การเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 
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3.7  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถกู

น าไปใช้ส าหรบัการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.7.1  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อย             

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

โดยจะมกีารก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอยา่งมหีลกัเกณฑ ์

3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทจะจัดให้มีการประเมินทัง้แบบคณะและ

รายบุคคล โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นวธิกีารประเมนิด้วยตนเอง (Self-Evaluation) หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

จะพจิารณาใชว้ธิปีระเมนิแบบไขว ้(Cross Evaluation) ร่วมดว้ย รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและ

ผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3  คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัให้มทีี่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและ

เสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เชน่ ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย

การด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.4  ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา                

ความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั 

3.8  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละคน               

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสริมสร้างทักษะและ

ความรู้ส าหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม า่เสมอ 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.8.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มัน่ใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บั

การปฐมนิเทศ การแนะน าและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจใน

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมขององคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิ และแนวทาง

การด าเนินธุรกจิของกจิการ  

3.8.2 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็นอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.8.3  คณะกรรมการบรษิทัจะศกึษาและท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนั

อยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.4  คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจ าปี 

3.9  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

3.9.1  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

3.9.2  จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ในกรณีที่

คณะกรรมการบรษิทัไม่ไดม้กีารประชุมรายเดอืน คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงาน
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ผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในเดอืนทีไ่ม่ไดม้กีารประชุม เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั

สามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัเหตุการณ์ 

3.9.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระที่

จะเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 

3.9.4  ในการเรยีกประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจดัสง่

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่

เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอีื่น หรอื

ก าหนดวนันดัประชุมเรว็กว่านัน้ได้  และในการลงมตแิต่ละวาระ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมา

ของกรรมการทีม่าเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยองคป์ระชุมในการลงมตจิะตอ้งมจี านวนไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดเขา้ร่วมเพือ่ลงมตแิต่ละวาระ 

3.9.5  คณะกรรมการบรษิทัจะสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่ริหารเชญิผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบั

ปัญหาโดยตรง และเพื่อใหโ้อกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสูงส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอด

ต าแหน่ง 

3.9.6  คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เตมิจากประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ เลขานุการบรษิัท หรอืผู้บรหิารอื่นที่ได้รบัมอบหมายภายในขอบเขต

นโยบายทีก่ าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอื

ผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 

3.9.7  คณะกรรมการบรษิัทจะถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร มีโอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน                

ความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
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3.9.8  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการทีเ่หมาะสมที่

จะปฏบิตัหิน้าที่ในการใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการบรษิทั

จะตอ้งทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกจิกรรม

ของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั  

3.9.9  เลขานุการบรษิทัจะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (Certified Programme) เลขานุการบรษิทัจะไดเ้ขา้

รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย
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หลกัปฏิบติั 4  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 
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4.1  คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และ

คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.1.1 คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลทีม่ีความเหมาะสม

เพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่ด าเนินการในเรือ่งนี้กไ็ด ้ 

4.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ ดูแลให้มผีู้บริหารระดบัสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบรษิัท ต้องร่วมกบัประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิารและ/หรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่ พิจารณาหลกัเกณฑ์และวธิีการในการสรรหาและ

แต่งตัง้บุคคล และเหน็ชอบบุคคลที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอ ให้

เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3  เพือ่ใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหม้แีผน

สบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารงาน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู และใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนสบืทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.4  คณะกรรมการบรษิัทจะส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูง ได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

4.1.5  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่

บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดับสูงอย่างชัดเจน                      

โดยจะต้องไม่ไปด ารงต าแหน่งกบับรษิทัที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกจิหลกัของบรษิทั และหา้มมี

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น เกนิ 2 แห่ง  
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4.2  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏิบตังิานให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกจิการใน

ระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการ

ด าเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee 

Stock Ownership Plan 

(2) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทน  ต้องค านึงถึงปัจจยั เช่น ระดบั

ค่าตอบแทนสูงกว่าหรอืเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงาน

ของกจิการ 

(3) การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และสือ่สารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร จะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนและการประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อย่างน้อยใน

เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผลงานที่จูงใจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารกจิการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กล

ยุทธ์ และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมนิเป็นการล่วงหน้า 
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(2) ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี 

หรอืมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิ และ

ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการอาวุโสต้องเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา 

รวมทัง้ประเดน็เพือ่การพฒันาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

รบัทราบ 

(3) อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และพจิารณาผลประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3  คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจน

อนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

4.2.4  คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผล

งานส าหรบัทัง้องคก์ร 

4.3  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.3.1  คณะกรรมการบรษิทัจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจอยู่

ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้

หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

4.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทั เชน่ การมบีุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 
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4.3.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อการ

ควบคุมกจิการ 

 

4.4  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

4.4.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคล้องกบัทศิทางและกล

ยุทธ์ขององคก์ร พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเป็นธรรม เพือ่รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้ 

4.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแลให้

พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้              

ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกบัช่วงอายุ ระดบัความ

เสีย่ง หรอืดแูลใหม้นีโยบายการลงทุนแบบ Life Path 
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ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Business) 
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5.1  คณะกรรมการบริษทัจะให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่า

แก่ธุรกิจควบคู่กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิด

นวตักรรม และดูแลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุง

การด าเนินงานและการตดิตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่คุณค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจยั

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิ  

มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและ

กระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคูค่า้ 

5.2  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนการด าเนินการ (Operation Plan) เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์

(Strategies) ของกิจการ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.2.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีลไกทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กสว่น

ในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยอาจจดัท านโยบายหรอื

แนวปฏบิตั ิซึง่อย่างน้อยควรครอบคลุมเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติ่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิ
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มนุษยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม  การ

จดัสวสัดกิารที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การ

ดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพ

และส่งเสรมิความก้าวหน้า รวมถงึเปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการ

ท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาข้อมูลลูกค้า               

การบรกิารหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึ

พอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย (Sales Conduct) ต้องกระท าอย่างมคีวาม

รบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงที่เป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถ

ในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสทิธมินุษยชน

และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่าง

กนัอย่างยัง่ยนื 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนา

โครงการทีส่ามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มกีารตดิตาม

และวดัความคบืหน้าและความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะ

ไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ 

การใช้พลังงาน (ส าหรับการผลิต ขนส่ง หรือในส านักงาน) การใช้น ้ า การใช้

ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสยีที่เกิดจากการ

ประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สร้างความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ที่เกี่ยวขอ้งและก าหนดให้บรษิัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รปัชัน่ต่อสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนให้บรษิัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศ

นโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

5.3  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย 

Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.3.1  คณะกรรมการบรษิทัจะตระหนักถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่า

การใชท้รพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะตระหนกัวา่ รปูแบบธุรกจิ (Business Model) ทีต่่างกนั ท าใหเ้กดิผล

กระทบต่อทรพัยากรที่ต่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ จงึควรค านึงถงึผลกระทบ

และความคุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ 

และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื  

5.3.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

กิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน พฒันา ดูแล การใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ  โดยทรพัยากรที่

กิจการควรค านึ งถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่  การเงิน  (Financial Capital) การผลิต 



 
 

 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     14 สิงหาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี               1   
 

 
 

 
 

38 
 

(Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สงัคมและ

ความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital) 

5.4  คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบั องค์กร ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ   

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

5.4.1  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มนีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจดัสรรทรพัยากรให้เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการ

ก าหนดแนวทางเพือ่รองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

5.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององค์กรครอบคลุมถงึ การบรหิาร

และจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4.3  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล

สารสนเทศ โดยประเดน็ในนโยบายการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องคก์ร จะตอ้งครอบคลุมเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัไดท้ าตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  ในการรักษาความลับ 

(Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล 

(Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิห้มกีารน าขอ้มูลไปใช้ในทางมชิอบ หรอืมกีารแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต   
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(3) บรษิทัไดพ้จิารณาความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิาร

จดัการความเสี่ยงดงักล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management) การบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ

ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ (Incident Management)  และการบรหิาร

จดัการขอ้มลูสารสนเทศ (Asset Management)  เป็นตน้ 

(4) บรษิทัไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีาร

ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจยัในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model)             

เป็นตน้ 
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6.1  คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

หลกัปฏิบติั 6  

ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.1.1  คณะกรรมการบรษิทัจะศกึษาและท าความเขา้ใจความเสีย่งที่ส าคญัของกจิการ และอนุมตัิ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

6.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่ง ที่สอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของกิจการ ส าหรบัเป็นกรอบการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า และดูแลใหม้กีารทบทวนนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า เชน่ ปีละ 1 ครัง้  

6.1.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอก

และภายในองคก์รทีอ่าจสง่ผลใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ความเสีย่งหลกัที่

คณะกรรมการบรษิทัจะใหค้วามส าคญัแบ่งออกเป็น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสีย่ง

ด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) และความเสี่ยงด้าน

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่

เกดิขึน้ของความเสีย่งที่ได้ระบุไว้ เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งที่เหมาะสม เช่น 

การยอมรบัความเสี่ยง (Take) การลดหรอืการควบคุมความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(Terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) 

6.1.5  คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรอง ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา ตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นผูด้ าเนินการตามหลกัปฏบิตัใินเรือ่งนี้กไ็ด้  

6.1.6  คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่าง

สม ่าเสมอ 
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6.1.7  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล  

6.1.8  ในกรณีทีบ่รษิทัมบีรษิทัยอ่ยหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนียัส าคญั (เชน่ มสีดัสว่น

การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการบรษิทัจะน าผลประเมนิ

ระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 

ดว้ย   

6.2  คณะกรรมการบริษัทจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 

คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6.2.2  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยควรมหีน้าทีอ่ยา่งน้อยดงัต่อไปนี้  

(1) สอบทานให้กจิการมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy 

and Completeness) 

(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

(3) สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง   

(4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ

ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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(5) พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและ

พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละครัง้ 

(6) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกจิการ 

(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจรติ 

6.2.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้บรษิัทจดัให้มกีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะท าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เช่น เอื้ออ า นวยให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้มูล การได้หารอืร่วมกบัผู้สอบบญัชี หรอื

แสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได ้

6.2.4  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มคีวามเป็นอสิระใน

การปฏบิตัหิน้าที่เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายใน พร้อมทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้

ในรายงานประจ าปี 

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้ความเห็นถงึความเพยีงพอของระบบการบรหิารความ

เสีย่งและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.3  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้

ได้ระหว่างบริษทักบั ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้
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ประโยชน์อันมิควรในทรพัย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ ท่ีมี

ความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.3.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ่งรวมถงึ

การก าหนดนโยบายและวธิีปฏิบัติในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ 

(Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ 

ผู้บรหิารระดบัสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่

ปรกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแลใหม้แีนวทางและวธิปีฏบิตัิ เพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอน

การด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลู ตามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัและ

ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดให้กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยี และไม่มีสทิธอิอกเสยีงตาม

กฎหมายในวาระใด ๆ รายงานการมสีว่นไดเ้สยีก่อนการพจิารณาวาระดงักล่าว และบนัทกึไวใ้นรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยี อย่างมี

นัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จาก

การมสีว่นรว่มในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้  

6.4  คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้าน

คอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบติั

ได้จริง  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ
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6.4.1  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัท านโยบายการป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention Policy) 

และจะจดัให้มีโครงการ หรอืแนวทางในการต่อต้านการทุจรติ การคอร์รปัชนั รวมถึงการสนับสนุน

กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรบัเร่ืองร้องเรียนและการ

ด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

6.5.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้กีลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทกึ ตดิตามความ

คบืหน้า แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี และดแูลใหม้กีารจดัชอ่งทางเพือ่การรบัขอ้

รอ้งเรยีนที่มคีวามสะดวกและมมีากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น

เวบ็ไซต ์หรอืรายงานประจ าปี  

6.5.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชีเ้บาะแส โดย

จะก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบของกจิการ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

6.5.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแส 

ดว้ยเจตนาสุจรติ 
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(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
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7.1  คณะกรรมการบริษทัมีความรบัผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน 

และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.1.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้

ทกัษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ และมจี านวนเพียงพอ โดยบุคลากร

ดังกล่าวหมาย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จ ัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบรษิทัจะค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยในกรณีทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย   

(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  

(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวมทัง้ข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน

ชอ่งทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี   

(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบรษิทั  

7.1.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงนิ รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้จะสนับสนุนให้

บรษิทัจดัท าค าอธบิาย และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื 

MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบข้อมูลและ

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสได้ดี

ยิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 
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7.1.4  ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกี่ยวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนัน้จะดูแลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ขอ้มูลผูถ้อืหุ้น

ของกลุ่มตน การเปิดเผยในสว่นทีเ่กีย่วเนื่องกบั Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน  

7.2  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการช าระหน้ี     

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะการเงนิของกจิการ 

และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการจะ

ร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้ถงึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถ

ในการช าระหนี้  

7.2.2  ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

คณะกรรมการบรษิทัจะมัน่ใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด า เนิน

กจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ 

7.3  ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการ

บริษทัจะหาทางท าให้มัน่ใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถ

แก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้น้ี ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.3.1 ในกรณีทีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ หรอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการ

บรษิัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู   
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7.3.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้จิการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึ

ความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนได้เสยี ซึ่งรวมถงึเจ้าหนี้ ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหาโดยใหฝ่้ายจดัการ

รายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

7.3.3  คณะกรรมการบริษัท ควรมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหา

ทางการเงนิของบรษิทั ไม่วา่จะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

     ตวัอยา่งสญัญาณบ่งชี ้ 

(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 

(2) กระแสเงนิสดต ่า 

(3) ขอ้มลูทางการเงนิไม่ครบถว้น   

(4) ขาดระบบบญัชทีีเ่หมาะสม 

(5) ขาดการประเมนิกระแสเงนิสดและงบประมาณ  

(6) ไม่มแีผนธุรกจิ 

(7) สว่นหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เกนิกวา่สว่นสนิทรพัย ์

(8) มปัีญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเกบ็หนี้   

7.4  คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงาน  และผู้มี

สว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถงึการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึกรอบการรายงานที่ได้รบัการยอมรบัในประเทศ หรอืในระดบัสากล 

ทัง้นี้ อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรอือาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความ

เหมาะสมของกจิการ 
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7.4.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญั และสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะ

น าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

7.5  คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงาน หรือผู้รบัผิดชอบงาน

นักลงทุนสมัพนัธ์ ท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน 

นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.5.1  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อ

บุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบั 

และขอ้มูลที่มตี่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติาม

นโยบายดงักล่าว   

7.5.2  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารก าหนดผู้ที่รบัผดิชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก 

โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้วตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั ค่านิยม และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนได้เป็นอย่างด ีเช่น ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ และผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

7.5.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุน

สมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้หีลกัปฏบิตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์

รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสื่อสารและการ

เปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   

7.6  คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่

ข้อมูล 
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แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

แลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง

อื่นดว้ย เชน่ เวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และคา่นิยมของบรษิทั   

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

(3) รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนัและ

ของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้

(6) ขอ้มูล หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทน าเสนอต่อนักวเิคราะห์ ผู้จดัการกองทุน หรอืสื่อ

ต่าง ๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special 

Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

(10) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสอืเชญิประชุมสามญั และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(13) นโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายการ

ก ากบัดูแลและจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง 

รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่าง ๆ 



 
 

 
 
ช่ือเอกสาร นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     14 สิงหาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี               1   
 

 
 

 
 

52 
 

(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึเรื่องทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  

(15) จรรยาบรรณส าหรบัพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสมัพนัธ ์

(16) ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงาน หรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

เลขานุการบรษิทั เชน่ ชือ่บุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
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หลกัปฏิบติั 8  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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8.1  คณะกรรมการบริษทัจะดแูลให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั

ของบริษทั 

 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

8.1.1  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ าหนดในกฎหมาย และประเดน็ที่

อาจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการไดผ้่านการพจิารณา และ/หรอืการอนุมตัขิองผูถ้ือ

หุน้ โดยเรือ่งส าคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้  

8.1.2  คณะกรรมการบรษิทัจะสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของผูถ้อืหุน้ เชน่  

(1)   การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อื

หุน้เสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้

เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบรษิทัจะแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 

(2)   หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ล่วงหน้า 

8.1.3  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหห้นังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มูลทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน และ

เพยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4  คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

8.1.5  คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนด

หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามล่วงหน้า และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

8.1.6  หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และ

เผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบัภาษาไทย โดยรายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้จะประกอบดว้ย  
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(1) วนั  เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพือ่ทราบ หรอืเพือ่อนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรือ่ง ๆ 

อย่างชดัเจน เช่น ในวาระทีเ่กีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการ และ

การอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ  

(3) วตัถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละวาระการ

ประชุมทีเ่สนอ ซึง่รวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัจิ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย

พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ายปันผลจะใหเ้หตุผล

และขอ้มลูประกอบเชน่กนั 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวตักิารศกึษา และการท างาน จ านวน

บรษิัทจดทะเบยีน และบรษิัททัว่ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และ

วธิกีารสรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ และในกรณีทีเ่ป็นการชื่อกรรมการ

เดมิกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีครัง้ ใหร้ะบุขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมปีทีผ่า่นมา 

และวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

ค. วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ

ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ  

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี– ชื่อผู้สอบบญัช ีบรษิทัที่สงักดั ประสบการณ์ท างาน 

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคา่สอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น  

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5) ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้

ผลคะแนนเสยีง สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการ

อสิระที่บรษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารที่ผูถ้อืหุ้นต้องแสดงก่อน

เขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นตน้ 
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8.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

8.2.1  คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถงึความสะดวกใน

การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย 

สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

8.2.2  คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม 

หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ควรก าหนดใหผู้้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องน าเอกสาร 

หรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.2.3  คณะกรรมการบรษิัทจะส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้การ

ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ 

ถูกตอ้ง แม่นย า 

8.2.4  ประธานกรรมการจะเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่

ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค าถาม

ต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้ 

8.2.5  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ

ในฐานะผู้ถอืหุ้นจะไม่เพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6  กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารที่เกีย่วขอ้งจะเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถ้อืหุน้สามารถซกัถาม

ในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 
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8.2.7  ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8  ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ 

เชน่ ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ  

8.2.9  คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และ

สง่เสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระ เป็นผูต้รวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผล

การลงคะแนนที่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไว้

ในรายงานการประชุม 

8.3  คณะกรรมการบริษทัจะดแูลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุม และการจดัท ารายงานการประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิตั ิ

8.3.1  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนน

เสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

8.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3.3  คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 

ดงัต่อไปนี้ 

(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม

ไม่เขา้ร่วมการประชุม 

(2) วธิีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่

เหน็ชอบ งดออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชือ่ – นามสกุลของผูถ้าม และผูต้อบ 


