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บทนา
1. วัตถุประสงค์ของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีฉบับนี้
ที่ผ่านมา เรามักคุ้นเคยกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อ
สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญยิง่ สาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี การสร้างความเชื่อมัน่ เพียงประการเดียว ยังไม่เพียงพอสาหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี
เนื่องจากทัง้ ภาคธุรกิจและผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ กิจการสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว
ด้วย ดังนั้น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จงึ ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate
Governance Code (CG Code) ฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นาหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด
ขององค์กร นาไปปรับใช้ในการกากับดูแล ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดใี นระยะยาว น่าเชือ่ ถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้คน
รอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม
2. การกากับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร
“การกากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กากับการ
ตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
(objectives)1 (2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ และ (3) การติดตาม
ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน2
“การกากับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง การกากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผลู้ งทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไป
สู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and responsible business)

1

2

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร (central idea) และเป้าหมายในระยะสั้น.
แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
ขอบ เขตดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามนิ ย าม “Corporate Governance” ของ G20/OECD คิ อ “corporate governance involves a set of
relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders.Corporate governance
also providesthe structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives
and monitoring performance are determined”. (จาก G20/OECD Principles of Corporate Governance, 2015 หน้า 9)
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3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม (Good corporate
citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
3. CG Code นี้มีสาระสาคัญอย่างไร
CG Code ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย
ส่วนที่ 2 คือ แนวปฏิบัติและคาอธิบาย

3.1 CG Code นีไ้ ด้วางหลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ ยืน
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หลักปฏิบัติ 3
หลักปฏิบัติ 4
หลักปฏิบัติ 5
หลักปฏิบัติ 6
หลักปฏิบัติ 7
หลักปฏิบัติ 8

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

3.2 การปฏิบัติตาม CG Code
การปฏิบัติตาม CG Code นี้ เป็นไปตามหลัก “Apply or Explain” คือ ให้คณะกรรมการนาหลักปฏิบัติในส่วน
ที่ 1 ไปปรับใช้ (apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดยส่วนที่ 2 เป็นแนวปฏิบัติและคาอธิบายในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในส่วนที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจใช้วธิ ีปฏิบัติอื่นทีท่ าให้บรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติได้
หากเห็นว่าวิธีปฏิบัติอื่นนั้นเหมาะสมกว่า โดยควรบันทึกเหตุผลและการปฏิบัติอื่นนั้นไว้ด้วย
การปฏิบัติตามหลัก Apply or Explain นี้ ต่างจากหลัก “Comply or Explain” คือ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
ดุลยพินิจพิจารณาการนาหลักปฏิบัติไปปรับใช้ (apply) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน มิใช่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม (comply) ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
บันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) โดยมีข้อความยืนยันว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG
Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว สาหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม CG Code อาจเป็นส่วนช่วยให้คณะกรรมการสามารถนาไปใช้อธิบายเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีกรณีที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการในภายหลัง
3.3 การอธิบาย เมื่อไม่ได้นาหลักปฏิบัติไปปรับใช้
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า การปฏิบัติตาม CG Code ข้อใด
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทหรือยังไม่สามารถดาเนินการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกในรายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ โดยระบุ
เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว รวมทั้งมาตรการทดแทน (ถ้ามี) ไว้ด้วย
2. เปิดเผยในรายงานประจาปี และแบบ 56-1: ให้เปิดเผย
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 เหมือนปัจจุบัน คือ เปิดเผยการไม่ปฏิบัติตาม CG Code พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลหรือมาตรการทดแทน
เฉพาะในประเด็นที่ปัจจุบันได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยอยู่แล้ว เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 ในข้อความทีย่ ืนยันว่า คณะกรรมการได้ทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทแล้วนั้น ให้ระบุเพิ่มเติมโดยมีนัยว่า ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นาไป
ปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียด
เนื้อหานั้นก็ได้
4. CG Code นี้ ต่างจากหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 อย่างไร
เนื้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code นี้ นามาจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
เพียงแต่ปรับลาดับ วิธกี ารนาเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทาหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้นาของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารดาเนินการ 2) เรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยติดตามให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ไปดาเนินการตามที่ได้พจิ ารณาร่วมกันไว้ และ 3) เรื่องที่
คณะกรรมการควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และ
บูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้าง
คุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนแทรกเป็นเนื้อเดียวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายทางธุรกิจนั้น ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย การทาความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีการปลูกฝัง
ค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ขยายความหน้าทีข่ องคณะกรรมการในการกากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ
โดยสนับสนุนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. เพิ่มคาอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการในการกากับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(market sensitive information)
5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดาเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล
ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรทาความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมี
ผลกระทบต่ออานาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการกิจการ
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7. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มกี ารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณา
กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ
5. การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของบริษทั จดทะเบียน
ความมุง่ หวังของการออก CG Code นี้ คือ เพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติให้เกิดผล เป็นความยัง่ ยืนของบริษัท
ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม ซึง่ ปัจจัยส่วนหนึ่งทีจ่ ะเอื้อให้เกิดการนาไปปฏิบัติให้บรรลุผล คือ
1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจัดการ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่ทาให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการใน
บริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ
2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการซึ่งสามารถนาไปสู่การทางานร่วมกันในลักษณะ
collaborative leadership
3. มีบุคลากรสาคัญที่มีความรู้ สามารถสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม เช่น
เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น
คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาทักษะทีเ่ หมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเช่น การอบรม
และการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีความรูแ้ ละความเข้าใจเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
6. ผู้มีส่วนร่วมในการยกร่าง CG Code
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณคณะทางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ของบริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชีย่ วชาญด้านบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน สาหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสาหรับการจัดทา CG Code เพื่อให้มั่นใจได้วา่ CG
Code ฉบับนี้สอดคล้องกับกระบวนการทางานของภาคธุรกิจและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด และ Ms. Karin Zia-Zarifi ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการ
จัดทาร่าง CG Code ฉบับภาษาอังกฤษ มา ณ ที่นี้
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ส่วนที่ 1
หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย่อย
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หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไปสูผ่ ล (governance
outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty
of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพือ่ ความ
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/ หรือประจาปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้ อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอืน่ ที่บริษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทั ย่อย
และกิจการอืน่ ที่บริษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ประจาปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
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หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มคี วามรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดาเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มกี รอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ
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หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชดั เจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
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หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอืน่ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
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ส่วนที่ 2
แนวปฏิบัติและคาอธิบาย
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หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไปสูผ่ ล (governance
outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 ในการกาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการควรคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการ
ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
1.2.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น
1.2.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอื้อให้มกี ารปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจา
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หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty
of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้
แนวปฏิบัติ
1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อองค์กรแล้วหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง เช่น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
มาตรา 89/7 ในการดาเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา 89/8 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหาร ต้องกระทา
เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
การใดที่กรรมการ หรือ ผู้บริหาร พิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่อ งดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะ
ครบ ถ้ ว นดั งต่ อไปนี้ ให้ ถื อ ว่ า กรรม การ หรื อ ผู้ บริ ห ารผู้ นั้ น ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยค วาม รั บ ผิ ดชอ บ แล ะ
ความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว
(1) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
มาตรา 89/9 ในการพิ จ ารณาว่ากรรมการ หรือ ผู้ บ ริห ารแต่ ล ะคนได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความรับ ผิ ด ชอบและ
ความระมัดระวังหรือไม่ ให้คานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ตาแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดารงอยู่ ณ เวลานั้น
(2) ขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
(3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง
มาตรา 89/10 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง
(1) กระทาการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
(2) กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(3) ไม่กระทาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ

1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอทีจ่ ะมั่นใจได้วา่ การดาเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการ
อนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ การทา
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รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
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หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการควรจัดทากฎบัตรหรือนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ ซึ่งควร
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

ก.
ข.

ค.

ง.

จ.

เรื่องที่ควรดูแลให้มี
การดาเนินการ
การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักในการประกอบธุรกิจ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดมั่น
ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็น
ต้นแบบ
การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหา พัฒนา กาหนด
ค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่
เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของ
องค์กร

ก.
ข.

ค.

ง.

จ.
ฉ.

เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกับ
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควร
ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการ
การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์
ก. การจัดการ (execution) ให้
เป้าหมาย แผนงานประจาปี
เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
การดูแลความเหมาะสมเพียงพอ
แผนงานที่คณะกรรมการ
ของระบบบริหารความเสี่ยงและ
อนุมัติแล้ว (คณะกรรมการควร
การควบคุมภายใน
ปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบ
การกาหนดอานาจดาเนินการ
การตัดสินใจดาเนินงาน การ
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากร
ฝ่ายจัดการ
เข้าทางาน ฯลฯ ตามกรอบ
การกาหนดกรอบการจัดสรร
นโยบายที่กาหนดไว้ และ
ทรัพยากร การพัฒนาและ
ติดตามดูแลผล โดยไม่
งบประมาณ เช่น นโยบายและ
แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่
แผนการบริหารจัดการบุคคล และ
มีเหตุจาเป็น)
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข. เรื่องที่ข้อกาหนดห้ามไว้ เช่น
การติดตามและประเมินผลการ
การอนุมัติรายการที่กรรมการมี
ดาเนินงาน
ส่วนได้เสีย เป็นต้น
การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินมี
ความน่าเชื่อถือ
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คาอธิบาย
(1) เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดาเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดาเนินการอย่าง
เหมาะสม ซึง่ คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการพิจารณาดาเนินการ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้
(2) เรื่องที่ดาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องทีค่ ณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการควร
พิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรกากับดูแลให้นโยบาย
ภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป
ดาเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่
เหมาะสม
(3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกากับดูแลระดับนโยบาย โดย
มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
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หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพือ่ ความ
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม
สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดทาเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือ
วัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
2.1.2 ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถ
สร้างคุณค่าให้ทงั้ แก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีสว่ นได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
คาอธิบาย ตัวอย่างคาถามที่คณะกรรมการอาจพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (business model) ขององค์กร เช่น
(1) กิจการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร
(2) กิจการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด
(3) กิจการจะสามารถทากาไร หรือแข่งขัน ด้วยการสร้างคุณค่าให้กิจการและลูกค้าในเรื่องใด (value proposition)
(4) กิจการจะสามารถดารงอยูใ่ นระยะยาว ภายใต้ปจั จัยทัง้ โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการและ
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างไร
2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีสว่ นหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล
การกระทา (accountability) ความเทีย่ งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่
(due consideration of social and environmental responisbilities) เป็นต้น
2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสือ่ สาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/ หรือประจาปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งที่ยอมรับได้
และควรสนับสนุนให้มีการจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปีได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทีย่ าวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์
ได้ตามสมควร
2.2.2 ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัย ต่าง ๆ ที่
อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสียอย่าง
แท้จริง
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ ไว้
ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สดุ
(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล
เป็นต้น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม
ความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทัง้ กิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสาคัญที่จะเป็น
การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
2.2.3 ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่ นได้เสีย โดยยังคง
อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4 เป้าหมายที่กาหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควร
กาหนดเป้าหมายทัง้ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจ
นาไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
2.2.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
2.2.6 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้มีผทู้ าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการ
ดาเนินงาน
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หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรู้ความชานาญของกรรมการ (skills matrix)
เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมี
จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอานาจที่
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้
อย่างอิสระ
ข. มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทางานร่วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ ีความหลากหลาย และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website ของบริษัท
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หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรกาหนดอานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
ควรแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่ องประธานกรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกากับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้
เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะทางาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้
เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
(2) แต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3.2.5 คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีทจี่ ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่งต่อไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็นดังกล่าว
3.2.6 เพื่อให้เรื่องสาคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
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3.2.7 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มกี ารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่
มีคุณสมบัติทจี่ ะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชานาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติ
ของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้
กรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
3.3.3 คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนทีจ่ ะ
มีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคานึงถึง
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของ
ที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจาปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้ อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการ
อิสระ เพื่อทาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสมด้วย ทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
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ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดยควร
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทาให้เกิดการมุง่ เน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสั้น
3.4.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจาปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจานวนบริษัทที่กรรมการไปดารง
ตาแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มี
ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า
บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม
3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
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หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอืน่ ที่บริษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทั ย่อย
และกิจการอืน่ ที่บริษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
(1) ระดับการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กาหนดเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ โดยทัว่ ไปควรให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็ก
ที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ก็ได้
(2) กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตวั แทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น
คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายให้ตัวแทนทาหน้าที่อย่างดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทารายการต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสาคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จาเป็น
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทา shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ประจาปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ควรประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วย
ตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธปี ระเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
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3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจาปี
3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนาไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนาและมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มคี วามรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
3.9.2 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้าสูว่ าระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
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3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จกั ผู้บริหารระดับสูง
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร
อื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ ยของบริษัท
3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการควรกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ทีจ่ ะปฏิบัติหน้าที่ในการให้
คาแนะนาเกีย่ วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจาปี และบน website ของบริษัท
3.9.9 เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ด้วย
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หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
4.1.3 เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession
plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ าน
4.1.5 คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษัทที่สามารถไปดารง
ตาแหน่งได้
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการควรกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสั้น
เช่น โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
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(2) การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ
(3) การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกีย่ วกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้
กรรมการผู้จดั การใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการ
ล่วงหน้า
(2) ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นประจาทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้ง
ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
(3) อนุมัติคา่ ตอบแทนประจาปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว
4.2.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสาหรับทั้งองค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบัติ
4.3.1 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยูใ่ นรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ
ครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึง่ มีผลต่ออานาจ
ในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี
บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
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หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ life path
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หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรทีส่ ่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ
นาไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน และการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนา
สินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคู่คา้
คาอธิบาย
นวัตกรรมควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่คา้ สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
เป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดาเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทาให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทานโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อย
ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องและ
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและ
ค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตาม
ความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางาน
ในด้านอื่นๆ
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(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงสุขภาพ
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและ
บริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทา
ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรม การช่วย
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและ
ดูแลให้คู่คา้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่าง
ยั่งยืน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรือ
ในสานักงาน) การใช้น้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง และ
กาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและ
ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจาเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
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5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
คาอธิบาย
ทรัพยากรที่กจิ การควรคานึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (financial capital) การผลิต
(manufactured capital) ภูมิปญ
ั ญา (intellectual capital) ด้านบุคลากร (human capital) สังคมและ
ความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital)
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มกี รอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึง การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
5.4.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย
ตัวอย่างประเด็นในนโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
(1) กิจการได้ทาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความ
น่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ ป้องกันมิให้มกี ารนาข้อมูลไปใช้
ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(3) กิจการได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management)
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident
management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น
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(4) กิจการได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจัยในการกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (buniness model) เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการ และอนุมตั ิความเสี่ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจา เช่น ปีละ 1 ครั้ง
6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวธิ ีจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
ข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของ
ในประเทศและในระดับสากล
6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงตัง้ แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย
คาอธิบาย
1. ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการควรให้ความสาคัญตามข้อ 6.1.3 อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) และ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) เป็นต้น
2. การจัดการความเสีย่ งที่กจิ การอาจเลือกใช้ตามข้อ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเสี่ยง (take) การลดหรือ
การควบคุมความเสีย่ ง (treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (transfer)
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หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิ ละหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการควรกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรมีหน้าที่อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้วา่
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
6.2.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียก
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา
ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive
information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย
6.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบัตเิ พื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูล
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยทีผ่ ู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อกาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
อย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชดั เจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
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6.5.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา
รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มกี ารจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนทีม่ คี วามสะดวกและ
มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจาปี
6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มกี ารชีเ้ บาะแส โดยควรกาหนดให้มีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการ หรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการ ที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองทีเ่ หมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
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หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการจัดทาและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคานึงถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงาน
ทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน
รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
7.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในแต่ละ ไตรมาสได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่ วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วน
ที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน
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หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชีถ้ ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้
7.2.2 ในการอนุมัตกิ ารทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่
การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 ในกรณีที่กจิ การมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล
7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝา่ ยจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
7.3.2. คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท
ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
คาอธิบาย
ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี้
(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
(2) กระแสเงินสดต่า
(3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
(4) ขาดระบบบัญชีทเี่ หมาะสม
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ
(7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์
(8) มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้
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หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบ
การรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
หรืออาจจัดทาเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาคัญ และสะท้อนการปฏิบัติทจี่ ะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอืน่ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการ
สื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัตติ ามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ทมี่ ีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถ
สื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก
ปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
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7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น
website ของบริษัท โดยควรกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
คาอธิบาย
ตัวอย่างข้อมูลขั้นต่าทีก่ ิจการควรเปิดเผยบน website
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทีถ่ ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
(13) นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกากับดูแลและจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารง
ตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
(15) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อ
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
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หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องสาคัญ ทั้งประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัตขิ องผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสาคัญดังกล่าว
ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website
ของบริษัท อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษทั ด้วย
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ
ภาษาไทย
คาอธิบาย
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย
(1) วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพือ่ ทราบหรือเพื่ออนุมตั ิ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น
ในวาระที่เกีย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตัง้ กรรมการและการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละ
วาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
ก. วาระอนุมตั ิจา่ ยปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้ เหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
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ข. วาระแต่งตัง้ กรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทางาน จานวนบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัททั่วไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และใน
กรณีที่เป็นการชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่าน
มา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ค. วาระอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่
ละตาแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทัง้ ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทางาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง
สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น เอกสารทีผ่ ู้ถือหุน้ ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของ
สถานที่จัดประชุม เป็นต้น
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมการควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือ
หุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง
เป็นต้น
8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระทาใด ๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน
เกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ผู้ถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าทีก่ าหนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าทีด่ ูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษทั จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับบริษัทได้
8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกีย่ วข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพือ่ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
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8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกี ารใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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ตัวอย่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2547 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คู่มือก้าวแรกสูง่ านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Handbook) ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวทางการจัดทานโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แนวปฏิบัติที่ดีในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แนวปฏิบัติในการจัดทาจรรยาบรรณ (Codes of Conduct) สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
11. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

53

คณะทางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
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นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
3. ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายกฤษฎา เสกตระกูล
รองผู้จัดการ
นางสินีนาฎ แจ่มศรี
ผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล
นางรัตน์วลี อนันตานานนท์
ผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
4. ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
นางภัทรพร มิลินทสูต
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ากับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
นายอนุวฒ
ั น์ จงยินดี
Internal Audit Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
นายวิชัย ไหมทอง
ผู้จัดการ หน่วยงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ผู้อานวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายอุปกรม ทวีโภค
กรรมการบริหารและเลขานุการ บริษัท ถิรไทย จากัด (มหาชน)
นายพงศ์ธร ธาราไชย
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
6. ผู้แทนจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
นางสาวอาดา อิงคะวณิช
รองกรรมการผู้อานวยการ
นางวีรวรรณ มันนาภินันท์
รองผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ-วิจัยและนโยบาย
7. ผู้แทนจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
นางพรกนก วิภษู ณวรรณ
ผู้อานวยการ ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
8. ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
นางวารุณี ปรีดานนท์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
นางมณีรตั น์ ศรีเสาวชาติ
ผู้อานวยการสภาวิชาชีพบัญชี
9. ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางวชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสาวสิริพร สงบธรรม
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
10. ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน)
นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์
ผู้อานวยการ
นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส
นางสาวศาสนีย์ โล่ห์วิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
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