
 
 



2 
 

 
 
 

สารบัญ 
 
หน้า 

 
บทน า 
1. วัตถุประสงค์ของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี ้(Corporate Governance Code: CG Code)  
2. การก ากับดูแลกจิการท่ีดี คืออะไร 
3. CG Code นี้มีสาระส าคัญอย่างไร 

3.1 หลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก 
3.2 การปฏิบัติตาม CG Code 
3.3 การอธิบาย เมื่อไม่ได้น าหลักปฏิบัติไปใช ้

4.  CG Code นี้ ต่างจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2555 อย่างไร 
5.   การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียน 
6. ผู้มีส่วนร่วมในการยกร่าง CG Code    

 
ส่วนที่ 1 หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 
หลักปฏิบัติ 1    

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งยั่งยืน 
   (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  
หลักปฏิบัติ 2    

ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกจิการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  

หลักปฏิบัติ 3    
เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
(Strengthen Board Effectiveness)  

หลักปฏิบัติ 4    
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ 5    
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 6    



3 
 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
หลักปฏิบัติ 7    

รักษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติ 8    
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติและค าอธิบาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ตัวอย่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 
 

คณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
 

 



4 
 

 

บทน า 
 

1. วัตถุประสงคข์องหลักการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีฉบับนี้  
 

ที่ผ่านมา เรามักคุ้นเคยกับหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ในดา้นโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อ
สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน  
ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญยิง่ส าหรับบรษิัทจดทะเบียนท่ีมีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น   

อย่างไรกด็ ี การสร้างความเชื่อมัน่เพียงประการเดียว ยังไม่เพียงพอส าหรับการเป็นบรษิัทจดทะเบียนท่ีดี 
เนื่องจากทัง้ภาคธุรกิจและผู้ลงทนุต่างต้องการผลประกอบการท่ีดีของกิจการ  กิจการสามารถปรับตัวใหเ้หมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้บริษัทสามารถเตบิโตอยู่รอดได้ในระยะยาว
ด้วย  ดงันั้น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยจ์งึได้ออกหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ฉบับนี ้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติใหค้ณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด
ขององคก์ร น าไปปรับใชใ้นการก ากับดูแล ใหก้ิจการมีผลประกอบการท่ีดใีนระยะยาว นา่เชือ่ถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คน
รอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธรุกิจ ผู้ลงทุน  ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม  
 
2. การก ากบัดูแลกิจการที่ดี คอือะไร 

 

“การก ากับดูแลกิจการ” หมายถงึ ความสมัพันธ์ในเชงิการก ากับดแูล รวมทั้งกลไกมาตรการท่ีใช้ก ากับการ
ตัดสินใจของคนในองค์กรใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ซึ่งรวมถงึ (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลัก 
(objectives)1 (2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตัิแผนงานและงบประมาณ และ (3) การตดิตาม 
ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน2    

“การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถงึ การก ากับดูแลกิจการท่ีเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูล้งทุน ซึ่งคณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการให้น าไป 
สู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1.  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว  
(Competitiveness and performance with long-term perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
(Ethical and responsible business) 

                                                           
1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร (central idea) และเป้าหมายในระยะสั้น. 
แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ  

2  ขอบ เขตดั งกล่ าวเป็น ไปตามนิยาม  “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 และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (Good corporate 
citizenship)  

4. สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปจัจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate resilience) 
3. CG Code นี้มีสาระส าคัญอย่างไร  

 

CG Code ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 
 ส่วนท่ี 2 คือ แนวปฏิบัติและค าอธิบาย    
 

                        
 

 

3.1 CG Code นีไ้ด้วางหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้   
 

 
 

หลักปฏิบัติ 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน 

   (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  
หลักปฏิบัติ 2   ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกจิการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
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(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  
หลักปฏิบัติ 3   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness)  
หลักปฏิบัติ 4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

(Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 6   ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม   

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7   รักษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 

3.2 การปฏิบัติตาม CG Code  
 

การปฏิบัติตาม CG Code นี ้เป็นไปตามหลัก “Apply or Explain” คือ ใหค้ณะกรรมการน าหลักปฏิบัติในส่วน
ที่ 1 ไปปรับใช้ (apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกจิของบริษัท  โดยส่วนท่ี 2 เป็นแนวปฏิบัติและค าอธิบายในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในส่วนที่ 1  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจใชว้ธิีปฏิบัติอื่นท่ีท าใหบ้รรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติได้ 
หากเห็นว่าวิธีปฏิบัติอื่นน้ันเหมาะสมกวา่ โดยควรบันทึกเหตุผลและการปฏิบัติอื่นน้ันไว้ด้วย 

การปฏิบัติตามหลัก Apply or Explain นี้ ต่างจากหลัก “Comply or Explain” คือ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ 
ดุลยพินิจพิจารณาการน าหลักปฏิบัติไปปรับใช้ (apply) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณคา่
ให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน มใิช่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม (comply) ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล  

คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
บันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าป ีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  โดยมีข้อความยืนยันวา่ คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG 
Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกิจของบริษัทแล้ว ส าหรับรายงานท่ีต้องจดัส่งในปี 2561 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม CG Code อาจเป็นส่วนช่วยใหค้ณะกรรมการสามารถน าไปใช้อธิบายเกี่ยวกบัความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมกีรณีที่เกดิข้อสงสัยเกี่ยวกบัการท าหน้าที่ของคณะกรรมการในภายหลัง 
 

3.3   การอธิบาย เมื่อไม่ได้น าหลักปฏิบัติไปปรับใช ้
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่ การปฏิบัติตาม CG Code ข้อใด
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบรษิัทหรือยังไม่สามารถด าเนินการ ให้ด าเนินการ ดังนี ้

1. บันทึกในรายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ โดยระบุ
เหตุผลของการตัดสินใจดงักล่าว รวมทั้งมาตรการทดแทน (ถา้มี) ไว้ด้วย  

2. เปิดเผยในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1: ให้เปิดเผย 
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 เหมือนปัจจุบัน คือ เปิดเผยการไม่ปฏิบัติตาม CG Code พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลหรือมาตรการทดแทน 
เฉพาะในประเด็นที่ปัจจุบันได้ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบยีนต้องเปดิเผยอยู่แลว้ เช่น การแตง่ตั้ง
คณะกรรมการชดุย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

 ในข้อความทีย่ืนยันวา่ คณะกรรมการได้ทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกจิของบริษัทแล้วนั้น ให้ระบุเพิ่มเติมโดยมีนัยว่า ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยงัมิได้น าไป
ปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยจะไม่เปดิเผยรายละเอยีด
เนื้อหานั้นก็ได ้

 
4. CG Code นี้ ต่างจากหลกัการก ากับดูแลกจิการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 อย่างไร 

 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code นี้ น ามาจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 
เพียงแต่ปรับล าดับ วิธกีารน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งไดเ้พิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถงึแนวคิดหรือปจัจยัที่เปล่ียนแปลงไป ดังนี้     

1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ โดยแบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มกีารด าเนินการ 2) เรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณารว่มกับฝ่ายจดัการ โดยติดตามใหม้ั่นใจวา่ ฝ่ายจัดการได้ไปด าเนินการตามที่ได้พจิารณาร่วมกันไว้ และ 3) เรื่องที่
คณะกรรมการควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนนิการ    

2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการ และ
บูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกจิเขา้ไปในชั้นวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้าง
คุณค่ากิจการอยา่งยั่งยืนแทรกเปน็เนื้อเดยีวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทางธุรกจินั้น ผ่านการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม การวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย การท าความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนมีการปลูกฝัง
ค่านิยมขององค์กรท่ีสะท้อนการก ากับดูแลกิจการที่ดใีห้เกดิการปฏิบัติจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3. ขยายความหน้าทีข่องคณะกรรมการในการก ากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ 
โดยสนับสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณคา่ให้แก่กิจการ รวมทั้งการก ากับดแูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. เพิ่มค าอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการในการก ากับดูแลใหก้ิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจดัการ
ข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลร่ัวไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย์ 
(market sensitive information)  

5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหนี ้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดแูล
ให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรท าความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมี
ผลกระทบต่ออ านาจการควบคมุหรือการบริหารจดัการกิจการ  
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7. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  และในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มกีารแยกออกจากกันอยา่งชัดเจน คณะกรรมการอาจแตง่ตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพจิารณา
ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความถว่งดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ 
 
5.  การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของบริษทัจดทะเบียน  
 

ความมุง่หวงัของการออก CG Code นี้ คือ เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติให้เกดิผล เป็นความยัง่ยืนของบริษัท 
ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม ซึง่ปัจจัยส่วนหนึ่งทีจ่ะเอื้อให้เกิดการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผล คือ  
 1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจดัการ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และตระหนักถงึบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่ท าใหเ้กิดการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจของคณะกรรมการใน
บริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ  

2. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการซึ่งสามารถน าไปสู่การท างานร่วมกันในลักษณะ 
collaborative leadership 

3.  มีบุคลากรส าคญัที่มีความรู้ สามารถสนับสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม เช่น 
เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาทักษะทีเ่หมาะสม ผ่านกระบวนการตา่ง ๆ อยา่งสม่ าเสมอเช่น การอบรม 
และการประเมิน เป็นต้น เพื่อใหม้ั่นใจว่า คณะกรรมการมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีด ี  
 
6.  ผู้มีส่วนร่วมในการยกร่าง CG Code 

 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน 
ของบริษัทจดทะเบยีน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชีย่วชาญดา้นบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจน
ผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน ส าหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส าหรับการจดัท า CG Code เพื่อให้มั่นใจได้วา่ CG 
Code ฉบับนี้สอดคลอ้งกับกระบวนการท างานของภาคธุรกจิและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด และ Ms. Karin Zia-Zarifi ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการ
จัดท าร่าง CG Code ฉบับภาษาอังกฤษ มา ณ ที่นี้  
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ส่วนที่ 1 
หลักปฎิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 
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หลักปฏิบัติ 1  
 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 
 

หลักปฏิบัต ิ1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึง 
(1)  การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
(2)  การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนนิงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
(3)  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
หลักปฏิบัติ 1.2  
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการใหน้ าไปสูผ่ล (governance 
outcome) อย่างนอ้ย ดังต่อไปนี ้
(1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย  

(ethical and responsible business) 
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

(good corporate citizenship)  
(4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง  

(corporate resilience) 
 
หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty 
of care) และซื่อสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนนิงานเปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
 
หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักปฏิบัติ 2  
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 

หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) เป็นไปเพือ่ความ
ยั่งยืน โดยเปน็วตัถุประสงค์และเป้าหมายทีส่อดคล้องกับการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลกูค้า ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
และสังคมโดยรวม 
 
หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/ หรือประจ าปขีองกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
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หลักปฏิบัติ 3 
 

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
Strengthen Board Effectiveness 
 

หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เปน็อิสระที่เหมาะสมและจ าเปน็ต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่ก าหนดไว้  
 
หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจอย่างมีอสิระ  
 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้  
 
หลักปฏิบัติ 3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนนิงาน                   
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ  
 
หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษัทยอ่ย
และกิจการอืน่ที่บริษทัไปลงทนุอย่างมนีัยส าคัญ ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแตล่ะแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อย
และกิจการอืน่ที่บริษทัไปลงทนุมีความเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย 
 
หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการควรจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย 
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หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสรมิสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการอย่างสม่ าเสมอ 
 
หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเปน็ และมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนนุการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ 4 

 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
Ensure Effective CEO and People Management 
 

หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนนิการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเปน็ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
 
หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
 
หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 
การด าเนินงานของกิจการ 
 
หลักปฏิบัติ 4.4  
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารและพัฒนาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 5  
 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business  
 

หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญและสนับสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธรุกิจควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณประโยชนต์่อลกูค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
หลักปฏิบัติ 5.2  
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม          
และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทกุฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ  
 
หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างย่ังยืน   
 
หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรจัดให้มกีรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร  
ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนนิงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ  
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หลักปฏิบัติ 6 
 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม   
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control   
 

หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
หลักปฏิบัติ 6.2  
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 
หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ได้ระหว่างบริษทักบั 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมคิวรในทรัพย์สนิ ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพนัธเ์กี่ยวโยงกับบริษทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 
 
หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ต้านคอร์รัปชันที่ชดัเจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง   
 
หลักปฏิบัติ 6.5  
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนนิการกรณีมีการชี้เบาะแส  
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หลักปฏิบัติ 7 
 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 

หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง  
 
หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้     
 
หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอืน่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
ค านึงถึงสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี  
 
หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม  
 
หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนกัลงทนุสัมพนัธ์ ที่ท าหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอืน่ เช่น นักลงทนุ นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา   

หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
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หลักปฏิบัติ 8 
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 

หลักปฏิบัติ 8.1   
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 
 
หลักปฏิบัติ 8.2     
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธขิองตน  
 
หลักปฏิบัติ 8.3    
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุน้เปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
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ส่วนที่ 2 
แนวปฏิบัติและค าอธิบาย 
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หลักปฏิบัติ 1  
 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 
 

หลักปฏิบัต ิ1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึง 
(1)  การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
(2)  การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนนิงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
(3)  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
หลักปฏิบัติ 1.2  
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการใหน้ าไปสูผ่ล (governance 
outcome) อย่างนอ้ย ดังต่อไปนี ้
(1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย  

(ethical and responsible business) 
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

(good corporate citizenship)  
(4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง  

(corporate resilience) 
 
แนวปฏิบัต ิ
1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการควรค านงึถงึจริยธรรม ผลกระทบตอ่สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิ 
1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรทีย่ึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการ

ควรประพฤตตินเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกจิการ 
1.2.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ

ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกจิ เป็นต้น 
1.2.4  คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ี

เอื้อให้มกีารปฏิบัติจรงิตามนโยบายขา้งต้น ตดิตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า 
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หลักปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty 
of care) และซื่อสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนนิงานเปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
แนวปฏิบัต ิ
1.3.1   ในการพิจารณาวา่ กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  และซื่อสัตย์สุจริต 

ต่อองคก์รแล้วหรือไม่นั้น อย่างนอ้ยต้องพจิารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง เช่น  
 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล 
 

มาตรา 89/7 ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

มาตรา 89/8 ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหาร  ต้องกระท า
เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 

การใดท่ีกรรมการ หรือผู้บริหาร พิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาท่ีพิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจของตนมีลักษณะ
ครบถ้ วนดั งต่ อ ไป น้ี  ให้ ถื อ ว่ากรรมการ  หรือผู้ บ ริห ารผู้ น้ั น  ได้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ด้ วยความ รับผิ ดชอบ และ 
ความระมัดระวังตามวรรคหน่ึงแล้ว 

(1) การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
เป็นส าคัญ 

(2) การตัดสินใจได้กระท าบนพื้นฐานข้อมูลท่ีเชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 
(3) การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจน้ัน 
มาตรา 89/9 ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและ 

ความระมัดระวังหรือไม่ ให้ค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) ต าแหน่งในบริษัทท่ีบุคคลดังกล่าวด ารงอยู่ ณ เวลาน้ัน 
(2) ขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย หรือตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ 
(3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง 
มาตรา 89/10 ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง 
(1) กระท าการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 
(2) กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
(3) ไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

 
1.3.2   คณะกรรมการต้องดูแลให้บรษิัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมั่นใจได้วา่ การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบงัคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการ
อนุมัติการด าเนินงานท่ีส าคัญ (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อกิจการอยา่งมีนยัส าคัญ การท า
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รายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจา่ยเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
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หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
แนวปฏิบัติ   
1.4.1  คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญแ่ละฝ่ายจดัการ อยา่งสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร   

1.4.2 คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการกจิการให้แก่ฝ่ายจัดการ ซึ่งควร
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดงักล่าวมิได้เป็นการปลดเปล้ืองหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญแ่ละฝ่ายจดัการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้  

 
เร่ืองที่ควรดูแลให้ม ี
การด าเนินการ 

เร่ืองทีด่ าเนนิการร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการ 

เร่ืองที่คณะกรรมการไม่ควร
ด าเนินการ 

ก.   การก าหนดวัตถุประสงค์ เปา้หมาย
หลักในการประกอบธุรกิจ  

ข.   การสร้างวัฒนธรรมองคก์รทีย่ึดมั่น
ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็น
ต้นแบบ 

ค.   การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง.   การสรรหา พัฒนา ก าหนด
ค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จดัการใหญ ่

จ.   การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ี
เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของ
องค์กร 

ก.  การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

ข.  การดูแลความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

ค.  การก าหนดอ านาจด าเนินการ 
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ  

ง.  การก าหนดกรอบการจดัสรร
ทรัพยากร การพัฒนาและ
งบประมาณ เช่น นโยบายและ
แผนการบริหารจดัการบคุคล และ
นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ.  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ฉ.  การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินมี
ความน่าเชื่อถือ 

ก.  การจดัการ (execution) ให้
เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย 
แผนงานที่คณะกรรมการ
อนุมัติแล้ว (คณะกรรมการควร
ปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบ
การตัดสินใจด าเนินงาน การ
จัดซื้อจัดจา้ง การรับบุคลากร
เข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบ
นโยบายที่ก าหนดไว้ และ
ติดตามดูแลผล โดยไม่
แทรกแซงการตดัสินใจ เว้นแต่
มีเหตจุ าเป็น) 

ข.   เรื่องที่ข้อก าหนดหา้มไว้ เช่น  
การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมี
ส่วนได้เสีย เป็นต้น 
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ค าอธิบาย 
 (1)   เรื่องที่ควรดูแลใหม้ีการด าเนินการ หมายถงึ เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่าง

เหมาะสม ซึง่คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี ้ในการพิจารณาด าเนินการ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ 

 (2)   เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องทีค่ณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจดัการควร
พิจารณารว่มกัน โดยฝ่ายจดัการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรก ากับดูแลให้นโยบาย
ภาพรวมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเปา้หมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการไป
ด าเนินการโดยคณะกรรมการตดิตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่
เหมาะสม  

 (3)   เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนนิการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรก ากับดูแลระดับนโยบาย โดย
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  
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หลักปฏิบัติ 2  
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 

หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) เป็นไปเพือ่ความ
ยั่งยืน โดยเปน็วตัถุประสงค์และเป้าหมายทีส่อดคล้องกับการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลกูค้า ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
และสังคมโดยรวม 
 
แนวปฏิบัติ        
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมวีัตถุประสงค์หรือเปา้หมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม 

สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ และคา่นิยมรว่มขององคก์ร (vision and values) หรือ
วัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน   

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถ
สร้างคุณคา่ให้ท้ังแกก่ิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถงึ 
(1) สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  
(2) ความต้องการของลูกคา้และผู้มีสว่นได้เสีย 
(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของกจิการ  

 

ค าอธิบาย ตัวอยา่งค าถามที่คณะกรรมการอาจพจิารณา เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวตัถุประสงค์ เปา้หมายหลัก 
ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (business model) ขององค์กร เช่น 

(1) กิจการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร 
(2) กิจการต้องการตอบสนองลูกคา้หลักกลุ่มใด  
(3) กิจการจะสามารถท าก าไร หรือแข่งขัน ดว้ยการสร้างคุณคา่ใหก้ิจการและลูกคา้ในเรื่องใด (value proposition) 
(4) กิจการจะสามารถด ารงอยูใ่นระยะยาว ภายใต้ปจัจัยทัง้โอกาสและความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกิจการและ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้อยา่งไร 

 
2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการก ากับดูแลกจิการท่ีดี เช่น ความรับผิดชอบในผล 

การกระท า (accountability) ความเทีย่งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่  
(due consideration of social and environmental responisbilities) เป็นต้น 

2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององคก์รสะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร   
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หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/ หรือประจ าปขีองกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมกีารน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 
แนวปฏิบัติ    
2.2.1 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหก้ารจดัท ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักของกิจการ โดยค านงึถึงปจัจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
และควรสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เปา้หมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีไดค้ านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์
ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและ
ความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปจัจัย ต่าง ๆ ที่
อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมกีลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสียอยา่ง
แท้จริง  
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกจิการ ไว้

ชัดเจน เพื่อใหก้ิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องใกล้เคยีงมากที่สุด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล 
เป็นต้น  

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปวเิคราะห์และจัดระดับประเด็นดงักล่าวตาม
ความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทัง้กิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็น
การสร้างคุณคา่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม และน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแขง่ขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย โดยยงัคง
อยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

2.2.4 เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกจิการ โดยคณะกรรมการควร
ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจ
น าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจรยิธรรม (unethical conduct)  

2.2.5 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการถา่ยทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองคก์ร  
2.2.6 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการ

ด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
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หลักปฏิบัติ 3 
 

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
Strengthen Board Effectiveness 
 

หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เปน็อิสระที่เหมาะสมและจ าเปน็ต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่ก าหนดไว้  
 
แนวปฏิบัติ  
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดา้นทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (skills matrix) 
เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณุสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่   

3.1.2  คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ท้ังนี้ ขึน้อยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจ  

3.1.3  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่
ถ่วงดุลกันอยา่งเหมาะสม โดย 
ก. ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเหน็เกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้ 

อย่างอิสระ  
ข.  มีจ านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ  

3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 
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หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจอย่างมีอสิระ  
 
แนวปฏิบัติ  
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญม่ีหนา้ที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญใ่ห้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไมจ่ ากัด 
ควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร  
(2) การดูแลให้มั่นใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและ 

การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ ่และมีมาตรการท่ีดูแลให้

เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชุม  
(4) การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญ

กันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ  
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  
3.2.4 ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จดัการใหญเ่ป็นบคุคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการใหญเ่ป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะท างาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบด้านการบริหาร  คณะกรรมการควรส่งเสริมให้
เกิดการถว่งดุลอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยพิจารณา 

 (1)  องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง หรือ 
(2) แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  

3.2.5 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไมเ่กิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีทีจ่ะแตง่ตัง้กรรมการอิสระน้ันใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

3.2.6 เพื่อให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอยีดอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณาแตง่ตั้ง
คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพจิารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 
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3.2.7  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครั้งของการประชมุและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ารว่มประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชดุ  

 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้  
 
แนวปฏิบัติ  
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ  
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหม้กีารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการท่ี

มีคุณสมบัติทีจ่ะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพจิารณาประวัติ
ของบุคคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้
กรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกบับุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ   

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะ
มีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึง 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบดว้ย   

3.3.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมกีารเปดิเผยข้อมูลของ 
ที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
หลักปฏิบัติ 3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนนิงาน                   
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
แนวปฏิบัติ  
3.4.1  คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชกิส่วนใหญแ่ละประธานควรเป็นกรรมการ

อิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเปา้หมายระยะยาวของบรษิัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่

ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหนา้ที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุย่อยควรได้รับคา่ตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมดว้ย ทัง้นี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการควรพิจารณาคา่ตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น 
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ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ)  โดยควร
เชื่อมโยงกับมูลคา่ที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัท่ีสูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุง่เน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสั้น 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย     

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย 
ข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ  
 
แนวปฏิบัติ  
3.5.1    คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นของกรรมการ โดยพจิารณาถึงประสิทธิภาพ

การท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท แต่รวมแล้วไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารง
ต าแหน่งมีมากเกินไปและควรใหม้ีการเปิดเผยหลักเกณฑด์ังกล่าว 

3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่รับทราบ 
3.5.4 ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มี

ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการตอ้งดแูลให้มั่นใจวา่ 
บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 
ที่ได้จัดใหม้ีขึ้นในรอบปี  
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หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษัทยอ่ย
และกิจการอืน่ที่บริษทัไปลงทนุอย่างมนีัยส าคัญ ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแตล่ะแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อย
และกิจการอืน่ที่บริษทัไปลงทนุมีความเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย 
 
แนวปฏิบัติ  
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถงึ 

(1) ระดับการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยใหก้ าหนดเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร ซึง่โดยทัว่ไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แตง่ตัง้ เว้นแต่บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็ก 
ที่เป็น operating arms ของกจิการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญเ่ป็นผู้แต่งตัง้กไ็ด ้

(2) ก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตวัแทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น 
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายใหต้ัวแทนท าหน้าที่อยา่งดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัทย่อย และให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเ่หมาะสมและรัดกมุเพยีงพอ และการท ารายการต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคัญ เช่น มีสดัส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญต่อบรษิัท ในกรณทีี่จ าเป็น 
คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการจดัท า shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน
เกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

 
หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการควรจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย  
 
แนวปฏิบัติ  
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ 

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทยีบกับ
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์  

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ควรประเมินท้ังแบบคณะและรายบุคคล โดยอยา่งน้อยต้องเป็นวธิีประเมินดว้ย
ตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพจิารณาใช้วิธปีระเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมดว้ยก็ได้ 
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 
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3.7.3  คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าป ี

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน าไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ 
 
หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสรมิสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการอย่างสม่ าเสมอ 
 
แนวปฏิบัติ  
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน าและมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถงึความเข้าใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ที่จ าเป็นอยา่งต่อเนื่อง  
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รบัทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ    
3.8.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจ าป ี 
 
หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเปน็ และมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนนุการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
 
แนวปฏิบัติ  
3.9.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้ารว่มประชุมได้ 
3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกจิของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกวา่ 6 ครั้งต่อปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการ
ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชมุ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคมุและดูแลการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันการณ์ 

3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้าสู่วาระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชมุควรส่งให้แกก่รรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 
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3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญเ่ชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดับสูง
ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

3.9.6 คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผู้จัดการใหญ ่เลขานุการบรษิัท หรือผู้บริหาร
อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ยของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจง้ให้
กรรมการผู้จดัการใหญท่ราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเกีย่วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญตา่ง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทใน
รายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

3.9.9  เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่ 
และในกรณีท่ีมีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานกุารบริษัทควรเขา้รับการอบรมหลักสูตรดังกลา่ว
ด้วย 
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หลักปฏิบัติ 4 

 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
Ensure Effective CEO and People Management 
 

หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนนิการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเปน็ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
 
แนวปฏิบัติ  
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 

ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่
4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดูแลใหม้ีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอยา่งน้อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พจิารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญเ่สนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง  

4.1.3 เพื่อให้การด าเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession 
plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญแ่ละผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญร่ายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง  

4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน 

4.1.5 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวธิีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอยา่งชดัเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารง
ต าแหน่งได้  

 
หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม  
 
แนวปฏิบัติ  
4.2.1 คณะกรรมการควรก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ

บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถงึ 
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะส้ัน  

เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan  
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(2) การก าหนดนโยบายเกีย่วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปจัจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกจิการ  

(3) การก าหนดนโยบายเกีย่วกับเกณฑ์การประเมินผล และการส่ือสารให้เป็นท่ีรับทราบ  
4.2.2 คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกีย่วกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน       

กรรมการผู้จดัการใหญ่ อยา่งน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้   
(1)  เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจงูใจให้

กรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
ผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว โดยส่ือสารให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมนิเป็นการ
ล่วงหน้า 

(2)  ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ าทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ส่ือสารผลการพิจารณา รวมทั้ง
ประเด็นเพื่อการพัฒนาใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ  

(3)  อนุมัติคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และปัจจยัอื่น ๆ ประกอบด้วย 

4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุัติโครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง และติดตามใหก้รรมการผู้จดัการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว 

4.2.4 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส าหรับทั้งองคก์ร  
 
หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 
การด าเนินงานของกิจการ 
 
แนวปฏิบัติ  
4.3.1 คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยูใ่นรูปแบบของข้อตกลงภายในกจิการ

ครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึง่มีผลต่ออ านาจ
ในการควบคมุการบริหารจัดการกิจการ 

4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี
บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง  

4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 
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หลักปฏิบัติ 4.4  
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารและพัฒนาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติ  
4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์ร พนักงานใน

ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่หมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรทีม่ี
ความสามารถขององค์กรไว้  

4.4.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับชว่งอายุ ระดับความเส่ียง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ life path  
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หลักปฏิบัติ 5  
 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business  
 

หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญและสนับสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธรุกิจควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณประโยชนต์่อลกูค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
แนวปฏิบัติ     
5.1.1   คณะกรรมการควรให้ความส าคญักับการสร้างวฒัธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ

น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  

5.1.2   คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณคา่ใหก้ิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนา
สินค้าและบริการ การวจิัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกับคู่คา้  

 
ค าอธิบาย 

นวัตกรรมควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่คา้ สังคมและส่ิงแวดล้อม และ
เป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกดิพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 
 

หลักปฏิบัติ 5.2  
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม          
และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทกุฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ  
 
แนวปฏิบัติ  
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า กจิการประกอบธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม มคีวามรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เปน็ไปด้วยความยั่งยืน  โดยอาจจัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอยา่งน้อย 
ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้งและ

ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและ 
ค่าผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวัสดิการท่ีไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตาม 
ความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันา
ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถงึเปดิโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพัฒนาทกัษะการท างาน 
ในด้านอื่นๆ 



38 
 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และค านึงถงึสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกคา้ การบริการหลังการขายตลอดชว่งอายสิุนค้าและ
บริการ การตดิตามวัดผลความพงึพอใจของลูกค้าเพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอยา่งมคีวามรับผิดชอบ ไม่ท า
ให้เกดิความเข้าใจผดิ หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผดิของลูกค้า  

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม การชว่ย
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและ
ดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมถงึติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกจิระหวา่งกนัอย่าง
ยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีการตดิตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จดัการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือกอ่ให้เกดิ
ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใชว้ัตถุดิบ การใช้พลังงาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือ
ในส านักงาน) การใช้น้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชวีภาพท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปดิเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอยา่งไมเ่ป็นธรรม  

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และ 
ก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและ
ประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้ารว่มเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

 
หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างย่ังยืน 
 
แนวปฏิบัติ  
5.3.1  คณะกรรมการควรตระหนักถงึความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักวา่การใช้ทรัพยากรแต่ละ

ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกนั  
5.3.2  คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากร                    

ที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จงึควรค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกดิขึ้น 
ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แกก่ิจการ 
อย่างยั่งยืน  
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5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ  

 
ค าอธิบาย 

ทรัพยากรที่กจิการควรค านึงถึงควรมีอยา่งน้อย 6 ประเภท ได้แก ่การเงิน (financial capital) การผลิต 
(manufactured capital) ภูมิปญัญา (intellectual capital) ดา้นบุคลากร (human capital) สังคมและ
ความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital)  

 
หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรจัดให้มกีรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร  
ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนนิงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ  
 
แนวปฏิบัต ิ
5.4.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้   

5.4.2  คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารบรหิารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึง การบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย  

5.4.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 
ค าอธิบาย 

ตัวอยา่งประเด็นในนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 
(1)  กิจการได้ท าตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ และมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(2)  กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความ

น่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ป้องกันมิให้มกีารน าข้อมลูไปใช้
ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต   

(3)  กิจการได้พิจารณาความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมมีาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง
ดังกล่าว ในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management)  
การบริหารจดัการเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident 
management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น 
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(4)  กิจการได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเรง่ด่วนในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกิจ (buniness model) เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ 6 
 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม   
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control   
 

หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แนวปฏิบัติ  
6.1.1 คณะกรรมการควรเขา้ใจความเส่ียงที่ส าคัญของกจิการ และอนุมตัิความเส่ียงที่ยอมรับได้  
6.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

กลยุทธ ์และความเส่ียงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียง
ของทุกคนในองค์กรใหเ้ป็นทิศทางเดยีวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 ครั้ง    

6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  

6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ได้ระบุไว้ 
เพื่อจัดล าดับความเส่ียง และมีวธิีจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม  

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรอง 
ข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงอยา่งสม่ าเสมอ  
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหก้ิจการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งของ                

ในประเทศและในระดับสากล  
6.1.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถอืหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบควบคมุภายในและการบริหาร
ความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึง่ในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย 

 
ค าอธิบาย 
1. ความเส่ียงหลักที่คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญตามข้อ 6.1.3 อาจแบง่ออกเป็น ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ 

(strategic risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (financial risk) และ
ความเส่ียงดา้นการปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) เป็นต้น 

2.  การจดัการความเส่ียงที่กจิการอาจเลือกใช้ตามข้อ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเส่ียง (take) การลดหรือ 
การควบคุมความเส่ียง (treat) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (terminate) และการถา่ยโอนความเส่ียง (transfer) 
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หลักปฏิบัติ 6.2  
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 
แนวปฏิบัติ  
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิละหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2   คณะกรรมการควรก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรมีหน้าที่อยา่งน้อย
ดังต่อไปนี้  
(1)  สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)   
(2)  สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
(3)  สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง   
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั้ง

โยกย้าย เลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกลา่ว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

(6)  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้วา่  
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกจิการ 

(7) สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

6.2.3   คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษัทจัดใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย เช่น เอื้ออ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้มูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา 
ทางวชิาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้   

6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าป ี

6.2.5   คณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเห็นถึงความเพยีงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ได้ระหว่างบริษทักบั 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมคิวรในทรัพย์สนิ ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพนัธเ์กี่ยวโยงกับบริษทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 
 
แนวปฏิบัติ  
6.3.1 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและ 

วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (availability) รวมทั้งการจดัการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี้  คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลดว้ย   

6.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการจดัการและตดิตามรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบัตเิพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปดิเผยข้อมูล 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยทีผู้่มีส่วนได้เสีย
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
อย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก 
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน  

 
หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ต้านคอร์รัปชันที่ชดัเจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง   
 
แนวปฏิบัติ  
6.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถงึการสนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคับทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

 
หลักปฏิบัติ 6.5  
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนนิการกรณีมีการชี้เบาะแส  
 
แนวปฏิบัติ  
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6.5.1 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 
รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มกีารจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนทีม่คีวามสะดวกและ 
มีมากกวา่หน่ึงช่องทาง รวมทั้งเปดิเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจ าปี  

6.5.2  คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีท่ีมกีารชีเ้บาะแส โดยควรก าหนดใหม้ีช่องทาง 
ในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการ หรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการ ที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ  

6.5.3  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมแก่ผู้แจง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจริต  
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หลักปฏิบัติ 7 
 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 

หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง  
 
แนวปฏิบัติ  
7.1.1   คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูล มคีวามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสาย
งานบัญชแีละการเงิน ผู้จัดท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ ์

7.1.2  ในการให้ความเห็นชอบการเปดิเผยข้อมูล คณะกรรมการควรค านงึถึงปจัจัยทีเ่กีย่วข้อง โดยในกรณทีี่เป็นรายงาน
ทางการเงิน ควรพิจารณาปจัจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ด้วย   
(1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
(2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกีย่วกับระบบควบคุมภายใน

รวมทั้งข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชผ่ีานการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้าม)ี   
(3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4)  ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธแ์ละนโยบายของบริษัท   

 7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ  รวมทัง้ควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวเิคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดิเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส ท้ังนี้ เพื่อให้นกัลงทุนไดร้ับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นกับฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในแต่ละ ไตรมาสได้ดียิง่ขึ้น นอกจากข้อมูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4   ในกรณทีี่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน  การเปิดเผยในส่วน
ที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน      
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หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้     
 
แนวปฏิบัต ิ
7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการมกีารติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกจิการ และมีการรายงาน 

ต่อคณะกรรมการอยา่งสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้  

7.2.2  ในการอนุมัตกิารท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ 
การท ารายการดงักล่าวจะไมก่ระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนี้  

 
หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอืน่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
ค านึงถึงสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี  
 
แนวปฏิบัติ  
7.3.1 ในกรณีท่ีกจิการมีแนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการควรตดิตามอย่าง

ใกล้ชิด และดูแลให้กจิการประกอบธุรกิจดว้ยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล   

7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้ิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งรวมถงึเจ้าหน้ี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม่ าเสมอ 

7.3.2. คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท  
ไม่ว่าจะด้วยวิธกีารใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล     

 
ค าอธิบาย 
 ตัวอยา่งสัญญาณบ่งชี้  

(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต่ า 
(3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถว้น   
(4) ขาดระบบบัญชีทีเ่หมาะสม 
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ  
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นเกินกวา่ส่วนสินทรัพย์ 

 (8)  มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหน้ี   
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หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม  
 
แนวปฏิบัติ  
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถงึการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบ
การรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปดิเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 
หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกจิการ  

7.4.2   คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคญั และสะท้อนการปฏิบัติทีจ่ะน าไปสู่การสร้างคุณคา่แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน  

 
หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนกัลงทนุสัมพนัธ์ ที่ท าหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอืน่ เช่น นักลงทนุ นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา   

แนวปฏิบัติ  
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการส่ือสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล 

(disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทยีมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลท่ีมีต่อผลต่อราคาหลักทรพัย์ รวมทั้งมีการ
ส่ือสารให้เขา้ใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัตติามนโยบายดังกลา่ว  

7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ทีม่ีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถ
ส่ือสารกับตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น กรรมการผู้จัดการใหญ ่ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น 

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจดัให้มีหลัก
ปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งก าหนดหนา้ที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ    

 
หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
แนวปฏิบัติ  
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7.6.1 นอกจากการเผยแพรข่้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมการควรพิจารณาใหม้กีารเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น 
website ของบริษัท โดยควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  

ค าอธิบาย 
 ตัวอยา่งข้อมูลขั้นต่ าทีก่ิจการควรเปิดเผยบน website  

(1)  วิสัยทัศน์และคา่นิยมของบริษัท   
(2) ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท้ังฉบับปัจจุบันและของปกี่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าป ีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ัดการกองทุน หรือส่ือตา่ง ๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถงึบริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมทีถ่ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ผู้บริหารระดับสูง 
(11) หนังสือเชิญประชมุสามญัและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ  
(13) นโยบายการก ากับดูแลกจิการของบริษัท นโยบายการต่อตา้นคอรร์ัปชัน นโยบายการก ากับดูแลและจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธกีารจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถงึเรื่องที่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

(15) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพันธ์ 
(16) ข้อมูลติดต่อหนว่ยงานหรือร้องเรยีน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อ

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
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หลักปฏิบัติ 8 
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 

หลักปฏิบัติ 8.1   
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 
 
แนวปฏิบัติ  
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหเ้รื่องส าคัญ ท้ังประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 

ทิศทางการด าเนินงานของกจิการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดงักล่าว
ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น    

8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น  
(1)  การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการส่งหนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website 

ของบริษัท อยา่งน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 
8.1.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกล่าวไว้บน website ของบริษทัด้วย  
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพ่ร้อมกับฉบับ

ภาษาไทย  
ค าอธิบาย 

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย  
(1) วัน  เวลา และสถานท่ีจัดประชมุผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชมุ โดยระบุว่า เป็นวาระเพือ่ทราบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อยา่งชัดเจน เช่น  

ในวาระท่ีเกีย่วกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละ
วาระ  

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชมุที่เสนอ ซึ่งรวมถึง 
ก.  วาระอนุมตัิจา่ยปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตุผลและ

ข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจา่ยปันผล ควรใหเ้หตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน 
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ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทท่ัวไปท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ และใน
กรณีที่เป็นการชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเขา้ร่วมประชุมปทีี่ผ่าน
มา และวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

ค. วาระอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการแต่
ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท้ังที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี คา่สอบบัญชีและคา่บริการอื่น 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง  

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น เอกสารทีผู้่ถือหุน้ต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนท่ีของ
สถานท่ีจัดประชุม เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัติ 8.2     
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธขิองตน  
 
แนวปฏิบัติ  
8.2.1 คณะกรรมการควรก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านงึถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผู้ถือ

หุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทาง 
เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ใหม้ีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชมุหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน
เกินควร เช่น ไม่ควรก าหนดให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าทีก่ าหนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง  

8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าทีดู่แลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบงัคับของบริษทั จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกับบริษัทได้  

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เขา้ร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกอ่นตัดสินใจ 

8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกีย่วข้องควรเข้ารว่มการประชมุ เพือ่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
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8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจดัให้มกีารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ  

8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ 
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทัง้บันทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 
หลักปฏิบัติ 8.3    
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุน้เปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 
แนวปฏิบัต ิ

8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไป 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท 

8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 
14 วันนับจากวันประชมุผู้ถือหุ้น 

8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)  

ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
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3.  คู่มือกา้วแรกสู่งานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Handbook) ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4.  ตัวอยา่งแบบประเมินผลงานของ CEO ปี 2554 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5.  ตัวอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.  แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7.  แนวทางการจัดท านโยบายและวธิีปฏิบัติการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
8.  แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
9.  แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
10.  แนวปฏิบัติในการจดัท าจรรยาบรรณ (Codes of Conduct) ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 
11.  แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
12.  แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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คณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
 

1.  นายชนินท์  ว่องกุศลกจิ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) (ประธานคณะท างาน)   
2.  ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  

นายรพี  สุจริตกุล เลขาธิการ 
นางวรชัญา  ศรีมาจันทร์  ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

3.  ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
นายกฤษฎา  เสกตระกูล รองผู้จัดการ 
นางสินีนาฎ  แจ่มศรี  ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาบรรษัทภิบาล 
นางรัตนว์ลี  อนันตานานนท์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิเพือ่ความยัง่ยืน 

4.  ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย    
นางภัทรพร  มิลินทสูต ประธานเจา้หน้าทีก่ ากับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
นายอนุวฒัน์  จงยินดี   Internal Audit Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายวชิัย  ไหมทอง    ผู้จัดการ หน่วยงานการพัฒนาเพือ่ความยัง่ยืน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์                ผู้อ านวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

5. ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
นายอุปกรม  ทวีโภค  กรรมการบริหารและเลขานกุาร บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
นายพงศ์ธร  ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

6.  ผู้แทนจากสถาบันกรรมการบริษทัไทย  
นางสาวอาดา  อิงคะวณชิ รองกรรมการผู้อ านวยการ 
นางวีรวรรณ  มันนาภินันท์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ-วิจัยและนโยบาย 

7.  ผู้แทนจากสมาคมการจัดการธุรกจิแห่งประเทศไทย  
นางพรกนก  วิภูษณวรรณ                 ผู้อ านวยการ ศูนยเ์พื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

8.  ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
นายประสัณห์  เชื้อพานชิ   นายกสภาวิชาชีพบัญช ี
นางวารุณี  ปรีดานนท์    ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบัญชี 
นางมณีรตัน์  ศรีเสาวชาติ   ผู้อ านวยการสภาวชิาชีพบัญชี    

9.  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
นางวชิรา  ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นางสาวสิริพร  สงบธรรม เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

10.  ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์ (ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน) 
นางโสมสุดา  ตันจันทร์พงศ ์ ผู้อ านวยการ  
นางมาดาสิรี  สุนทรโยธิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโส 
นางสาวศาสนีย์  โล่ห์วิสุทธิ์  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 


