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บทน�ำ
1. วัตถุประสงค์ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้
		

ที่ผ่านมา เรามักคุ้นเคยกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์และ
แนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี การสร้างความเชือ่ มัน่ เพียงประการเดียว ยังไม่เพียงพอส�ำหรับการเป็นบริษทั จดทะเบียน
ที่ดี เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจและผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ กิจการสามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูค้ นรอบข้าง เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
เติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาวด้วย ดังนั้น คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้ออก
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
ให้คณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดขององค์กร น�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลให้กจิ การ
มีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว น่าเชือ่ ถือส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ และผูค้ นรอบข้างเพือ่ ประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน  ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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2. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร
“การก�ำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการก�ำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้
ก�ำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลัก (objectives)1 (2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน2
		“การก�ำกับดูแลกิจการที่ด”ี   ตามหลักปฏิบตั นิ ี้ หมายถึง การก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ การสร้ าง
คุณค่ าให้ กิจการอย่ างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควร
ก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and responsible business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)

1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร (central idea) และเป้าหมายใน

ระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
2 ขอบเขตดังกล่าวเป็นไปตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD คือ “corporate governance involves a set of
relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate
governance also provides the 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. CG Code นี้ มีสาระส�ำคัญอย่างไร
CG Code ประกอบด้ วย 2 ส่ วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย
ส่วนที่ 2 คือ แนวปฏิบัติและค�ำอธิบาย

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

หลักปฎิบัติ 1

หลักปฎิบัติ 1

หลักปฎิบัติ 1.1
หลักปฎิบัติ 1.2
หลักปฎิบัติ 1.3

หลักปฎิบัติ 1.1
		 แนวปฎิบัติ
		 1.1.1
		 1.1.2

3.1 CG Code นี ้ ได้ วางหลักปฏิบตั ทิ ่ คี ณะกรรมการ 8 ข้ อหลัก ดังนี  ้

8

1

2

หลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีี่ดี

7
6

5

3
4

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผูน ำทีส่ รางคุณคาใหแกกจิ การอยางยัง่ ยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการ
ที่เปนไปเพ�อความยั่งยืน
3. เสริมสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
5. สงเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความนาเช�อถือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูล
8. สนับสนุนการมีสวนรวม
และการส�อสารกับผูถือหุน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
3.2 การปฏิบตั ติ าม CG Code
การปฏิบัติตาม CG Code นี้ เป็นไปตามหลัก “Apply or Explain” คือ ให้คณะกรรมการน�ำหลัก
ปฏิบัติในส่วนที่ 1 ไปปรับใช้ (apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดยส่วนที่ 2 เป็นแนวปฏิบัติ
และค�ำอธิบายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในส่วนที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจใช้วิธีปฏิบัติอื่น
ที่ท�ำให้บรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติได้ หากเห็นว่าวิธีปฏิบัติอื่นนั้นเหมาะสมกว่า โดยควรบันทึกเหตุผล
และการปฏิบัติอื่นนั้นไว้ด้วย
การปฏิบัติตามหลัก “Apply or Explain” นี้ ต่างจากหลัก “Comply or Explain” คือ เพื่อให้
คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ (apply) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มิใช่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม (comply)
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล
คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�ำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อย
ปีล ะ 1 ครั้ ง และบันทึกการพิจ ารณาไว้เป็นส่ วนหนึ่ ง ของมติ คณะกรรมการ รวมทั้ ง เปิ ดเผยข้ อ มู ลใน
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รายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) โดยมีขอ้ ความยืนยันว่า คณะกรรมการได้
พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั แล้ว ส�ำหรับ
รายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม CG Code อาจเป็นส่วนช่วยให้คณะกรรมการสามารถน�ำไปใช้อธิบาย
เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ หากมี ก รณี ที่ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การท� ำ หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการในภายหลัง
3.3 การอธิบาย เมื่อไม่ ได้ น�ำหลักปฏิบตั ไิ ปปรั บใช้
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า การปฏิบัติตาม
CG Code ข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทหรือยังไม่สามารถด�ำเนินการ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. บั น ทึ ก ในรายงานการทบทวนการปฏิ บั ติ ต าม CG Code เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มติคณะกรรมการ โดยระบุเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว รวมทั้งมาตรการทดแทน (ถ้ามี) ไว้ด้วย
2. เปิ ดเผยในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1: ให้เปิดเผย
• เหมือนปัจจุบัน คือ เปิดเผยการไม่ปฏิบัติตาม CG Code พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลหรือ
มาตรการทดแทน เฉพาะในประเด็นที่ปัจจุบันได้ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยอยู่แล้ว เช่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น
• ในข้อความที่ยืนยันว่าคณะกรรมการได้ทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้วนั้น ให้ระบุเพิ่มเติมโดยมีนัยว่า ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถ
หรือยังมิได้น�ำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยจะไม่เปิดเผย
รายละเอียดเนื้อหานั้นก็ได้

4. CG Code นี้ ต่างจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 อย่างไร
เนื้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code นี้ น�ำมาจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 เพียงแต่ปรับล�ำดับ วิธีการน�ำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้เพิม่ ประเด็นใหม่ ๆ เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ดังนี้    
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1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการด�ำเนินการ
2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยติดตามให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ไป
ด�ำเนินการตามที่ได้พิจารณาร่วมกันไว้
3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�ำเนินการ
2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ และบูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชัน้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ดังกล่าว เพือ่ ให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยัง่ ยืนแทรกเป็นเนือ้ เดียวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการ
ควรดูแลให้การก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจนั้น ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย การท�ำความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ขยายความหน้าทีข่ องคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ของกิจการ โดยสนับสนุนการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการก�ำกับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพิ่มค�ำอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความ
สามารถในการช�ำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด�ำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหา
ทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรท�ำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
ที่อาจมีผลกระทบต่ออ�ำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการกิจการ
7. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และในกรณีที่ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คนหนึ่งร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความ
ถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
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5. การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียน
ความมุง่ หวังของการออก CG Code นี้ คือ เพือ่ ให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล เป็นความยัง่ ยืนของ
บริษัทควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะเอื้อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติให้บรรลุผล คือ
1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจัดการ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่ท�ำให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความเข้าใจ
ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินกิจการ
2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการซึ่งสามารถน�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกัน
ในลักษณะ collaborative leadership
3. มีบคุ ลากรส�ำคัญทีม่ คี วามรู้ สามารถสนับสนุนการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น
คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น
การอบรม และการประเมิน เป็นต้น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า คณะกรรมการมีความรูแ้ ละความเข้าใจเป็นอย่างดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ผู้มีส่วนร่วมในการยกร่าง CG Code
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณคณะท�ำงานเพือ่ การพัฒนา
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน ส�ำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส�ำหรับการจัดท�ำ 
CG Code เพื่อให้มั่นใจได้ว่า CG Code ฉบับนี้สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานของภาคธุรกิจและสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอขอบคุณบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด และ Ms. Karin Zia-Zarifi ที่ปรึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดท�ำร่าง CG Code ฉบับภาษาอังกฤษ มา ณ ที่นี้
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ส่วนที่ 1

หลักปฎิบัติ
และหลักปฏิบัติย่อย

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
หลักปฏิบตั ิ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน

หลักปฏิบตั ิ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล
(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(corporate resilience)
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หลักปฏิบตั ิ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบตั ิ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก�ำหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หลักปฏิบัติ 2

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบตั ิ 2.1
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives)
เป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบตั ิ 2.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจ�ำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบตั ิ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้

หลักปฏิบตั ิ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบตั ิ 3.3
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้

หลักปฏิบตั ิ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้
ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบตั ิ 3.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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หลักปฏิบตั ิ 3.6
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบตั ิ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้สำ� หรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปด้วย

หลักปฏิบตั ิ 3.8
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ

หลักปฏิบตั ิ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
หลักปฏิบตั ิ 4.1
คณะกรรมการควรด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบตั ิ 4.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบตั ิ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด�ำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบตั ิ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มจี ำ� นวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
หลักปฏิบตั ิ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบตั ิ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด�ำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

หลักปฏิบตั ิ 5.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบตั ิ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ
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หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
หลักปฏิบตั ิ 6.1
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบตั ิ 6.2
อิสระ

คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ

หลักปฏิบตั ิ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบตั ิ 6.4
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบตั ิ 6.5
คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการ
ชี้เบาะแส

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบตั ิ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบตั ิ 7.2
ช�ำระหนี้

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

หลักปฏิบตั ิ 7.3
ในภาวะทีก่ จิ การประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ ใจ
ได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ทีจ่ ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี้ ภายใต้การ
ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบตั ิ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบตั ิ 7.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

หลักปฏิบตั ิ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
หลักปฏิบตั ิ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท

หลักปฏิบตั ิ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบตั ิ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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ส่วนที่ 2

แนวปฏิบัติ
และค�ำอธิบาย
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หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
หลักปฏิบตั ิ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน

หลักปฏิบตั ิ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล
(governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(corporate resilience)
แนวปฏิบตั ิ
1.2.1 ในการก�ำหนดความส�ำเร็จของการด�ำเนินกิจการ คณะกรรมการควรค�ำนึงถึงจริยธรรม
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
1.2.2 คณะกรรมการมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสร้ า งและขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ยึ ด มั่ น
ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�ำในการก�ำกับดูแลกิจการ
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1.2.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง
หลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เป็นต้น
1.2.4 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
เข้าใจ มีกลไกเพียงพอทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติเป็นประจ�ำ

หลักปฏิบตั ิ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิ
1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรแล้วหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
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พระราชบัญญัตหิ ลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
		 มาตรา 89/7 ในการด�ำเนิ นกิ จการของบริ ษัท กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิ บตั ิ หน้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อ่ สัตย์สจุ ริ ต รวมทัง้ ต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษัท และมติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา 89/8 ในการปฏิ บตั ิ หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิ ดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารต้องกระท� ำเยี ่ยงวิ ญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิ จเช่นนัน้ จะพึงกระท� ำภายใต้สถานการณ์ อย่าง
เดียวกัน
การใดทีก่ รรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร พิ สูจน์ได้ว่า ณ เวลาทีพ่ ิ จารณาเรื ่องดังกล่าว การตัดสิ นใจ
ของตนมี ลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่ากรรมการหรื อ ผูบ้ ริ หารผูน้ นั้ ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที ด่ ว้ ย
ความรับผิ ดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว
(1) การตัดสิ นใจได้กระท� ำไปด้วยความเชื ่อโดยสุจริ ต และสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื ่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท เป็ นส�ำคัญ
(2) การตัดสิ นใจได้กระท�ำบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชื อ่ โดยสุจริ ตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสิ นใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อมในเรื ่องที ่
ตัดสิ นใจนัน้
		 มาตรา 89/9 ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารแต่ละคนได้ปฏิ บตั ิ หน้าทีด่ ว้ ยความ
รับผิ ดชอบและความระมัดระวังหรื อไม่ ให้ค�ำนึงถึงปั จจัยดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ต�ำแหน่งในบริ ษัททีบ่ คุ คลดังกล่าวด�ำรงอยู่ ณ เวลานัน้
(2) ขอบเขตความรับผิ ดชอบของต�ำแหน่งในบริ ษัทของบุคคลดังกล่าว ตามทีก่ �ำหนดโดย
กฎหมาย หรื อตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ และ
(3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทัง้ วัตถุประสงค์ของการแต่งตัง้
		 มาตรา 89/10 ในการปฏิ บตั ิ หน้าทีด่ ว้ ยความซื ่อสัตย์สจุ ริ ต กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
(1) กระท�ำการโดยสุจริ ต เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ นส�ำคัญ
(2) กระท�ำการทีม่ ี จดุ มุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(3) ไม่กระท�ำการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษัท อย่างมี นยั ส�ำคัญ
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1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษทั มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่   การด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้
รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ (เช่น การลงทุน การท�ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ การท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล
เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

หลักปฏิบตั ิ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก�ำหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิ
1.4.1 คณะกรรมการควรจัดท�ำกฎบั ตรหรื อ นโยบายการก� ำ กั บดู แลกิ จการของคณะกรรมการ
(board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการ
แบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าทีข่ องตน และมอบหมายอ�ำนาจการจัดการกิจการให้แก่
ฝ่ายจัดการ ซึ่งควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ
อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้
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เรื่องที่ควรดูแลให้มีการด�ำเนินการ
ก. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
     และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา ก�ำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
จ. การก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
    วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ด�ำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
ก. การก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�ำปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค. การก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ง. การก�ำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ
    แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�ำเนินการ
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  
    (คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด�ำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
    การรับบุคลากรเข้าท�ำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก�ำหนดไว้และติดตามดูแลผล
    โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น)
ข. เรื่องที่ข้อก�ำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
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ค�ำอธิบาย
(1) เรื ่องทีค่ วรดูแลให้มีการด�ำเนิ นการ หมายถึง เรื ่องทีค่ ณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบหลักให้มีใน
การด�ำเนิ นการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมี ความเข้าใจและการพิจารณาเป็ นอย่างดี
ทัง้ นี ้ ในการพิ จารณาด�ำเนิ นการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูเ้ สนอเรื ่อง
เพือ่ พิ จารณาได้
(2) เรื ่องทีด่ �ำเนิ นการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ หมายถึง เรื ่องทีค่ ณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ฝ่ ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ควรก� ำ กับ ดู แ ลให้ น โยบายภาพรวมสอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลัก ใน
การประกอบธุรกิ จ รวมทัง้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปด� ำ เนิ น การโดยคณะกรรมการติ ด ตาม
และให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ ๆ ตามทีเ่ หมาะสม
(3) เรื ่ องที ่คณะกรรมการไม่ควรด� ำเนิ นการ หมายถึ ง เรื ่ องที ่คณะกรรมการควรก� ำกับดูแลระดับ
นโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รับผิ ดชอบหลักใน
การด�ำเนิ นการ
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หลักปฏิบัติ 2

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบตั ิ 2.1
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives)
เป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิ
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives)
ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสาร
ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดท�ำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร
(vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในท�ำนอง
เดียวกัน
2.1.2 ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายหลั ก คณะกรรมการควรก� ำ หนดรู ป แบบธุ ร กิ จ
(business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป
โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
(3) ความพร้อม ความช�ำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
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ค�ำอธิบาย
ตัวอย่างค�ำถามทีค่ ณะกรรมการอาจพิจารณา เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก
ตลอดจนรู ปแบบธุรกิ จ (business model) ขององค์กร เช่น
(1) กิ จการจัดตัง้ ขึ้นมาเพือ่ อะไร
(2) กิ จการต้องการตอบสนองลูกค้าหลักกลุ่มใด
(3) กิ จการจะสามารถท� ำก� ำไร หรื อแข่งขัน ด้วยการสร้ างคุณค่าให้กิจการและลูกค้าในเรื ่ องใด
(value proposition)
(4) กิ จการจะสามารถด�ำรงอยู่ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทัง้ โอกาสและความเสีย่ งทีม่ ี ผลกระทบต่อ
กิ จการ และผูม้ ี ส่วนได้เสียได้อย่างไร
2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น
ความรับผิดชอบในผลการกระท�ำ (accountability) ความเทีย่ งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency)
ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responisbilities) เป็นต้น
2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กรสะท้อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการด�ำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

		หลักปฏิบตั ิ 2.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลางและ/หรือประจ�ำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิ
2.2.1 คณะกรรมการควรก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก ารจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจ� ำ ปี ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจน
โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดท�ำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ส�ำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีได้ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.2.2 ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย
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value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ท�ำให้
เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล
กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล เป็นต้น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ น�ำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความส�ำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องส�ำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด�ำเนินการ
ให้เกิดผล
2.2.3 ในการก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4 เป้าหมายที่ก�ำหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ
โดยคณะกรรมการควรก�ำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความ
เสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน�ำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
2.2.5 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์
และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
2.2.6 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงาน
ทีเ่ หมาะสมและติดตามการด�ำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี  โดยอาจจัดให้มผี ทู้ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
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หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบตั ิ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้
แนวปฏิบตั ิ
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ�ำเป็น
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท�ำตารางองค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญ
ของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ
เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่  
3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด
ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ที่สะท้อนอ�ำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
ข. มีจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ดูแล
ให้กรรมการอิสระสามารถท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวน
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�ำปี
และบน website ของบริษัท
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หลักปฏิบตั ิ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิ
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ
ควรก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใด
คนหนึง่ มีอำ� นาจโดยไม่จำ� กัด  ควรแยกบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ
อย่างน้อยควรครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) การก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.2.4 ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ แ ยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน
เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท�ำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร  
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

34

3.2.5 คณะกรรมการควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
3.2.6 เพือ่ ให้เรือ่ งส�ำคัญได้รบั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
3.2.7 คณะกรรมการควรดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบตั ิ 3.3
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
แนวปฏิบตั ิ
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มกี ารประชุม เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคล
เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท�ำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3.3.3 คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนทีจ่ ะมีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ และในกรณีทคี่ ณะกรรมการสรรหาเสนอชือ่ กรรมการ
รายเดิม ควรค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมี
การเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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หลักปฏิบตั ิ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้
ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แนวปฏิบตั ิ
3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และประธาน
ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility)
รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากกรรมการแต่ ล ะคน กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย
ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน
และไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น โดยคณะกรรมการควรพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแต่ ล ะรู ป แบบให้ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง
ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ�ำ เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด�ำเนินงานของบริษทั
(เช่น โบนัส บ�ำเหน็จ)  โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป
จนท�ำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
3.4.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ ะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ�ำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้
จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยด้วย
3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบตั ิ 3.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
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แนวปฏิบตั ิ
3.5.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการควรก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ของกรรมการ
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้ม่ันใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรก�ำหนดจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท
แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริ ษั ท อาจลดลง หากจ� ำ นวนบริ ษั ท ที่ ก รรมการไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง มี ม ากเกิ น ไป และควรให้ มี
การเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผย
ให้เป็นที่รับทราบ
3.5.4 ในกรณีที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน
คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ตามเหมาะสม
3.5.5 กรรมการแต่ ล ะคนควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของจ� ำ นวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบตั ิ 3.6
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบตั ิ
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
โดยให้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง
เว้ น แต่ บ ริ ษั ท ดั ง กล่ า วเป็ น บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ที่ เ ป็ น operating arms ของกิ จ การ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
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(2) ก�ำหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ตามข้อ (1)
และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และใน
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยมี ผู ้ ร ่ ว มลงทุ น อื่ น คณะกรรมการควรก� ำ หนดนโยบายให้ ตั ว แทน
ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทแม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อยทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท�ำรายการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานการท� ำ รายการกั บ บุ ค คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ   การท�ำรายการอืน่ ทีส่ ำ� คัญ การเพิม่ ทุน
การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น
3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ�ำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษทั ในกรณีทจี่ ำ� เป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารจัดท�ำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอืน่
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ�ำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ
การติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน
และก�ำหนดเวลา

หลักปฏิบตั ิ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้สำ� หรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปด้วย
แนวปฏิบตั ิ
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก�ำหนด
บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อย
ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้
(cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย
การด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี
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3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน�ำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิบตั ิ 3.8
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
แนวปฏิบตั ิ
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะน�ำ
และมีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ รวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกิจการ
3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ ง และสภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการควรเปิ ด เผยข้ อ มู ล การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี

หลักปฏิบตั ิ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิ
3.9.1 คณะกรรมการควรจัดให้มกี ำ� หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
3.9.2 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ
ก่อนวันประชุม
3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง และเพือ่ ให้มโี อกาส
รู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุการ
บริษทั หรือผูบ้ ริหารอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด และในกรณีทจี่ ำ� เป็น คณะกรรมการ
อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจ�ำเป็นเพือ่ อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
ร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการควรก�ำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ
ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี และบน website ของบริษัท
3.9.9 เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย
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หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
หลักปฏิบตั ิ 4.1
คณะกรรมการควรด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิ
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดแู ลให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม
โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พจิ ารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง
4.1.3 เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูง และให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4.1.5 คณะกรรมการควรก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต�ำแหน่งกรรมการและจ�ำนวน
บริษัทที่สามารถไปด�ำรงต�ำแหน่งได้
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หลักปฏิบตั ิ 4.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
4.2.1 คณะกรรมการควรก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนิน
งานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการด�ำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock
Ownership Plan
(2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกั บการจ่ ายค่ าตอบแทน ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จจั ย เช่ น ระดั บ
ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงาน
ของกิจการ
(3) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมิน
ผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสือ่ สาร
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
(2) ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประจ�ำทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น และประธานกรรมการหรื อ กรรมการอาวุ โ ส
ควรเป็นผูส้ อื่ สารผลการพิจารณา  รวมทัง้ ประเด็นเพือ่ การพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทราบ
(3) อนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูง
ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
4.2.4 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน
ส�ำหรับทั้งองค์กร
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หลักปฏิบตั ิ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด�ำเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ
4.3.1 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ ข้อตกลงผูถ้ อื หุน้ หรือนโยบายของกลุม่
บริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ�ำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต�ำแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการควบคุม
กิจการ

หลักปฏิบตั ิ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มจี ำ� นวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพหรือกลไกอืน่ เพือ่ ดูแลให้พนักงาน
มีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง หรือดูแลให้มนี โยบาย
การลงทุนแบบ life path
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หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
หลักปฏิบตั ิ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบตั   ิ   
5.1.1 คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
และการติดตามผลการด�ำเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด
มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท�ำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

ค�ำอธิบาย
นวัตกรรมควรมี ลกั ษณะเป็ นไปเพื อ่ การสร้ างประโยชน์ ร่วมกันทัง้ แก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม
และสิ่ ง แวดล้อ ม และเป็ นนวัต กรรมที ่ไ ม่ ส นับ สนุน ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที ่ไ ม่ เ หมาะสม กิ จ กรรม
ทีผ่ ิ ดกฎหมายหรื อขาดจริ ยธรรม
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หลักปฏิบตั ิ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด�ำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ท�ำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วน
ในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดท�ำนโยบายหรือ
แนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่
การก�ำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก�ำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�ำงานในด้านอื่น ๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และค�ำนึง
ถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย
ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการส่ ง เสริ ม การขาย
(sales conduct) ต้องกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้
ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่
เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ
ให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่าง
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการทีส่ ามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้า
และความส�ำเร็จในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการใช้วตั ถุดบิ การใช้พลังงาน (ส�ำหรับ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
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การผลิต ขนส่งหรือในส�ำนักงาน) การใช้น�้ำ  การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการ
ของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
และก�ำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ
โดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายด้วย

หลักปฏิบตั ิ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบตั ิ
5.3.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท�ำให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค�ำนึงถึงผลกระทบ
และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
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ทรัพยากรที ก่ ิ จการควรค�ำนึงถึงควรมี อย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิ น (financial capital)
การผลิ ต (manufactured capital) ภูมิปัญญา (intellectual capital) ด้านบุคลากร (human capital)
สังคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital)

หลักปฏิบตั ิ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ
5.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มนี โยบายในเรือ่ งการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการก�ำหนดแนวทาง
เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก�ำหนดไว้  
5.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
5.4.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
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ตัวอย่างประเด็นในกรอบการก�ำกับดูแลและการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
(1) กิ จการได้ท�ำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) กิ จการมี ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality)
การรักษาความน่าเชื อ่ ถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทัง้ ป้ องกัน
มิ ให้มีการน�ำข้อมูลไปใช้ในทางมิ ชอบ หรื อมี การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต  
(3) กิ จการได้พิจารณาความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และมี มาตรการในการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ  เช่น การบริ หารความต่อเนือ่ งทางธุรกิ จ (business continuity
management) การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ทีส่ ่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (incident  management)  การบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset  management)
เป็ นต้น
(4) กิ จการได้พิจารณาการจัดสรรและบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มี การก� ำหนด
หลักเกณฑ์ และปั จจัยในการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด�ำเนิ นธุรกิ จ ความเร่ งด่วน
ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้อง
กับรู ปแบบธุรกิ จ (business model) เป็ นต้น
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หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
หลักปฏิบตั ิ 6.1
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิ
6.1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการควรพิ จ ารณาและอนุ มั ติ น โยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส�ำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการควรให้ความ
ส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เช่น
ปีละ 1 ครั้ง  
6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�ำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ (เช่น มีสัดส่วน
การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน�ำผลประเมินระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย
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1. ความเสีย่ งหลักทีค่ ณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญตามข้อ 6.1.3 อาจแบ่งออกเป็ น ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสีย่ งด้านการปฏิ บตั ิ งาน (operational risk) ความเสีย่ ง
ด้า นการเงิ น (financial risk) และความเสี ่ย งด้า นการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ
(compliance risk) เป็ นต้น
2. การจัดการความเสี ย่ งที ก่ ิ จการอาจเลื อกใช้ตามข้อ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเสี ย่ ง (take)
การลดหรื อการควบคุมความเสีย่ ง (treat) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (terminate) และการถ่ายโอน
ความเสีย่ ง (transfer)

หลักปฏิบตั ิ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
แนวปฏิบตั ิ
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการควรก�ำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ควรมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and
completeness)
(2) สอบทานให้กจิ การมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
(6) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้
มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต
6.2.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั จัดให้มกี ลไกหรือเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออ�ำนวยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็น
ที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  
6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี

หลักปฏิบตั ิ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิ
6.3.1 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการ
ก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity)
และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(market sensitive information) นอกจากนี้   คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย  
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6.3.2 คณะกรรมการควรดู แ ลให้ มี ก ารจั ด การและติ ด ตามรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน
การด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก�ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบตั ิ 6.4
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบตั ิ
6.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบตั ิ 6.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการ
ชี้เบาะแส

แนวปฏิบตั ิ

6.5.1 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มกี ลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า
แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
ที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือ
รายงานประจ�ำปี
6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มนี โยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนในกรณีทมี่ กี ารชีเ้ บาะแส โดยควรก�ำหนด
ให้มชี อ่ งทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ
กิจการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด�ำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มมี าตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทีแ่ จ้งเบาะแสด้วย
เจตนาสุจริต
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบตั ิ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิ
7.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจำ� นวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวม
ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�ำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย  
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ
(ถ้ามี)  
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท  
7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพือ่ ประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ
กลุ่มตน  การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน
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หลักปฏิบตั ิ 7.2
ช�ำระหนี้

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

แนวปฏิบตั ิ
7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
7.2.2 ในการอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการใด ๆ หรื อ การเสนอความเห็ น ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อนุ มั ติ
คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี้

หลักปฏิบตั ิ 7.3
ในภาวะทีก่ จิ การประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ ใจ
ได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ทีจ่ ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี้ ภายใต้การ
ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบตั ิ
7.3.1 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�ำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการ
ควรติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  
7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน
สถานะอย่างสม�่ำเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
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ค�ำอธิบาย
ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี ้
(1) ภาวะขาดทุนต่อเนือ่ ง
(2) กระแสเงิ นสดต�่ำ
(3) ข้อมูลทางการเงิ นไม่ครบถ้วน
(4) ขาดระบบบัญชี ทีเ่ หมาะสม
(5) ขาดการประเมิ นกระแสเงิ นสดและงบประมาณ
(6) ไม่มีแผนธุรกิ จ
(7) ส่วนหนีส้ ิ นทีเ่ พิ่ มขึ้นเกิ นกว่าส่วนสิ นทรัพย์
(8) มี ปัญหาในการระบายสิ นค้าคงคลังและการเก็บหนี ้

หลักปฏิบตั ิ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง
การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดย
ค�ำนึงถึงกรอบการรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้ นี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ�ำปี หรืออาจจัดท�ำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
7.4.2   คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�ำไป
สู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบตั ิ 7.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

55

แนวปฏิบตั ิ
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการก�ำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดย
ควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
เช่น การจัดให้มหี ลักปฏิบตั ใิ นการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ ก�ำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   

หลักปฏิบตั ิ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบตั ิ
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง
ทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
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ค�ำอธิบาย
ตัวอย่างข้อมูลขัน้ ต�่ำทีก่ ิ จการควรเปิ ดเผยบน website
(1) วิ สยั ทัศน์และค่านิ ยมของบริ ษัท  
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท
(3) รายชื อ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) งบการเงิ นและรายงานเกี ย่ วกับฐานะการเงิ นและผลการด�ำเนิ นงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ� ำปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรื อเอกสารอืน่ ใดทีบ่ ริ ษัทน�ำเสนอต่อนักวิ เคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อ สือ่ ต่างๆ
(7) โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมค้า และ special purpose
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ ือหุน้ ตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดและมี สิทธิ ออกเสียง
(10) การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
(11) หนังสือเชิ ญประชุมสามัญและวิ สามัญผูถ้ ือหุน้
(12) ข้อบังคับบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ
(13) นโยบายการก�ำกับดูแลกิ จการของบริ ษทั นโยบายการต่อต้านคอร์ รปั ชัน นโยบายการก�ำกับดูแล
และจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายด้านบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงวิ ธีการจัดการ
ความเสีย่ งด้านต่างๆ
(14) กฎบัตร หรื อหน้าที ค่ วามรับผิ ดชอบ คุณสมบัติ วาระการด� ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื ่องทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรื อหน้าทีค่ วามรับผิ ดชอบ
คุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิ จการทีด่ ี
(15) จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(16) ข้อมูลติ ดต่อหน่วยงานหรื อร้องเรี ยน หรื อบุคคลทีร่ บั ผิ ดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ
บริ ษัท เช่น ชื อ่ บุคคลทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
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หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
หลักปฏิบตั ิ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
แนวปฏิบตั ิ
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องส�ำคัญ ทั้งประเด็นที่ก�ำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการด�ำเนินงานของกิจการ ได้ผา่ นการพิจารณาและ/หรือการอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ โดยเรือ่ ง
ส�ำคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น   
8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเป็นวาระ
การประชุ ม ซึ่ ง หากกรณี ค ณะกรรมการปฏิ เ สธเรื่ อ งที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอบรรจุ เ ป็ น วาระ
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ
เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย
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ค�ำอธิบาย
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรประกอบด้วย
(1) วัน  เวลา และสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็ นวาระเพื ่อทราบหรื อเพื ่ออนุมัติ รวมทัง้ แบ่ งเป็ นเรื ่ อง ๆ
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระทีเ่ กี ย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรื ่องการเลือกตัง้ กรรมการและการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์ และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที ่เสนอ
ซึ่งรวมถึง
ก. วาระอนุมตั ิ จ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล อัตราเงิ นปั นผลทีเ่ สนอจ่ายพร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีทีเ่ สนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ
เช่นกัน
ข. วาระแต่งตัง้ กรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท� ำงาน จ� ำนวนบริ ษัท
จดทะเบียนและบริ ษทั ทัว่ ไปทีด่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา ประเภท
ของกรรมการทีเ่ สนอ และในกรณี ทีเ่ ป็ นการเสนอชือ่ กรรมการเดิ มกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่ วมประชุมปี ทีผ่ ่านมา และวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัท
ค. วาระอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ ในการก� ำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละต� ำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบทัง้ ที ่เป็ นตัวเงิ นและ
สิ ทธิ ประโยชน์อืน่ ๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี – ชื อ่ ผูส้ อบบัญชี บริ ษัททีส่ งั กัด ประสบการณ์ ท�ำงาน ความเป็ น
อิ สระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอืน่
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิ ชย์ก�ำหนด
(5) ข้อ มู ล ประกอบการประชุม อื ่น ๆ เช่ น ขั้น ตอนการออกเสี ย งลงคะแนน การนับ และแจ้ ง
ผลคะแนนเสี ยง สิ ทธิ ของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสี ยง ข้อมูลของกรรมการอิ สระ
ที ่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที ่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่ อนเข้าประชุม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม เป็ นต้น
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หลักปฏิบตั ิ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบตั ิ
8.2.1 คณะกรรมการควรก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้า
ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุม
ที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มกี ารกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้าง
ภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�ำเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงตนเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและ
ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ไม่ควรสนับสนุนการเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะ
วาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีทวี่ าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมควรจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ
เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ และส่งเสริม
ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลง
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
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หลักปฏิบตั ิ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิ
8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ภายในวันท�ำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทปี่ ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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ตัวอย่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม
1. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ปี 2547 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คู่มอื คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. คู่มือก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Handbook) ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. ตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7. แนวทางการจัดท�ำนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
8. แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. แนวปฏิบัติที่ดีในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. แนวปฏิบัติในการจัดท�ำจรรยาบรรณ (Codes of Conduct) ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) (ประธานคณะท�ำงาน)
2. ผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
3. ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายกฤษฎา เสกตระกูล
รองผู้จัดการ
นางสินีนาฎ แจ่มศรี
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล
นางรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
นางภัทรพร มิลินทสูต
ประธานเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
นายอนุวัฒน์ จงยินดี  
Internal Audit Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การ หน่วยงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน  บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายวิชัย ไหมทอง   
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์     ผู้อ�ำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายอุปกรม ทวีโภค
กรรมการบริหารและเลขานุการ บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นายพงศ์ธร ธาราไชย
รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน)
6. ผู้แทนจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางสาวอาดา อิงคะวณิช รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
นางวีรวรรณ มันนาภินันท์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-วิจัยและนโยบาย
7. ผู้แทนจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
นางพรกนก วิภูษณวรรณ     ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
8. ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายประสัณห์ เชื้อพานิช   นายกสภาวิชาชีพบัญชี
นางวารุณี ปรีดานนท์   
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ   ผู้อ�ำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี   
9. ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางวชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางสาวสิริพร สงบธรรม
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
10. ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงาน)
นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นางสาวศาสนีย์ โล่ห์วิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
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Introduction
1. Objective of the Corporate Governance Code
Over the past years, “corporate governance” has referred to a relationship structure and
practice to foster transparency and accountability of the board of directors to build investor confidence.
Such confidence is essential to raising capital and being a public listed company.
Confidence is indeed important; it is however by itself not sufficient to make a company thrive
for its shareholders. Shareholders and the business sector alike expect a company to have good
performance and returns, a balanced relationship with stakeholders, and business agility and
resilience in facing new challenges so that the company can compete and achieve long-term
sustainability.  
This Corporate Governance Code (the “CG Code”) is therefore developed as practice
principles for the board of directors, as the leader and governing body of a listed company, to
fulfil all of those expectations. The Principles of this CG Code integrate the essence of principles
and best practices of the G20/OECD Principles of Corporate Governance, the Stock Exchange of
Thailand Principles of Good Corporate Governance, principles of social and environment
responsibilities for business, as well as the business leadership concept, and delineated as the board’s
roles and responsibilities for the company’s long-term sustainable value creation. In this regard, the
value created should not only be good for the company but also for its shareholders, stakeholders,
Corporate Governance Code 2017
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the capital market and the society at large. If practiced in substance, the objective of long-term
sustainable value creation should be reflected in the company’s business model, and ingrained in
its corporate culture to ensure company-wide practices.  

2. Corporate Governance
In the CG Code, “corporate governance” involves relationship and other arrangements to
ensure that intended outcomes of the company are defined and achieved. For corporate
governance purposes, the board’s roles and responsibilities include (1) defining objectives,1
(2) determining means to attain the objectives, and (3) monitoring, evaluating, and reporting on
performance.2
“Good corporate governance” involves not only building investor confidence and trust but also
ensuring business integrity and creating long-term business value. In conducting its leadership roles
and responsiblilities, the board should strive for the following governance outcomes:
1.
2.
3.
4.

1 The

competitiveness and performance with long-term perspective;
ethical and responsible business;
good corporate citizenship; and
corporate resilience.

term ‘objectives’ includes long-term central ideas of the company as well as shorter term business objectives.
The central ideas refer to the fundamental purpose, principles, vision, values and business model of the company.
2 This definition is in line with the G20/OECD’s definition of “Corporate Governance”: “corporate governance involves a set
of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate
governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining
those objectives and monitoring performance are determined”. (G20/OECD Principles of Corporate Governance, 2015, p.9)
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3. The Corporate Governance Code
The CG Code has two main parts:
Part 1: Principles and Sub-Principles
Part 2: Guidelines and Explanations

PART 1

PART 2

Principle 1

Principle 1

1.1
1.2
1.3

1.1
		
		
		

Guidelines
1.1.1
1.1.2

3.1 The CG Code Principles

8

1

2

Corporate
Governance Code

7
6

5

3
4

1. Establish Clear Leadership Role
and Responsibilities of the Board
2. Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation
3. Strengthen Board Effectiveness
4. Ensure Effective CEO
and People Management
5. Nurture Innovation and
Responsible Business
6. Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control
7. Ensure Disclosure
and Financial Integrity
8. Ensure Engagement and
Communication with Shareholders
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Principle 1 :
Principle 2 :
Principle 3 :
Principle 4 :
Principle 5 :
Principle 6 :
Principle 7 :
Principle 8 :

Establish clear leadership role and responsibilities of the board
Define objectives that promote sustainable value creation
Strengthen board effectiveness
Ensure effective CEO and people management
Nurture innovation and responsible business
Strengthen effective risk management and internal control
Ensure disclosure and financial integrity
Ensure engagement and communication with shareholders

3.2 Implementation of the Corporate Governance Code
Implementation of the CG Code is on an ‘apply or explain’ basis; the board is encouraged
to apply each Principle and Sub-Principle by means that are suitable for the company’s business.
If any of the Principles or Sub-Principles cannot be applied or are not applicable, the board shall
provide an explanation as appropriate. The Guidelines and Explanations in part 2 are for further
clarification and contain recommended practices in relation to each Principle and Sub-Principle.
In contrast to a ‘comply or explain’ requirement, the ‘apply or explain’ basis intends to
encourage the board to comprehensively apply the CG Code to the company’s business in the interest
of long-term sustainable value creation.
A company’s board should conduct and record an annual internal review of the
implementation of the CG Code. Effective from 2018, the company is required to disclose in the annual
report and Form 56-1 an acknowledgement of the board that it has considered and reviewed the CG
Code by means that are suitable to the company’s business. CG Code implementation could be an
indicator of proper performance of board duties and responsibilities.
3.3 Explaining the Unapplied Principles and Sub-Principles
In order to apply the CG Code’s Principles and Sub-Principles, the board should
consider their suitability to the company’s business, resulting in the board’s ‘conscientious’ decision
about their application.  This should be:
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1. recorded as a board resolution, reflecting that the board has, on an informed basis,
annually reviewed the application of the CG Code’s Principles and Sub-Principles, including
reasons for not following any particular Principle or Sub-Principle, and alternative practices (if any)
that can fulfil the intended outcomes of the Principles and Sub-Principles.
2. disclosed in the company’s annual report and the SEC Form 56-1.
• The SEC Form 56-1 disclosure remains unchanged. To the extent that disclosure is
required pursuant to SEC Form 56-1, a company is expected to succinctly explain the reasons for not
following a particular CG Code Principle or Sub-Principle. Matters that must be disclosed relating to
the CG Code include corporate governance policy, board committees, nomination and appointment
of directors and key executives, governance of subsidiaries and associated companies, control over
use of insider information, auditor’s fees, and compliance with CG and Corporate Social Responsibility
standards.
• The disclosure must include an acknowledgement of the board that it has properly
considered and reviewed the application of the CG Code Principles and Sub-Principles. The company
is not obliged to disclose the full content of the board resolution.

4. The Corporate Governance Code Compared to the Stock Exchange
of Thailand Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies
2012
This CG Code is based on the Stock Exchange of Thailand Principles of Good Corporate
Governance for Listed Companies 2012 but reflects current international standards and trends by
focusing on the roles and responsibilities of the board for each aspect of governance, as follows:
1. The board’s leadership role is highlighted, and the roles and responsibilities of the board
and management are clearly defined.
2. The board is responsible for defining objectives, while taking into account the company’s
ecosystem, stakeholder engagement, and environmental and social responsibilities.
3. The board is responsible for oversight of the company’s strategies, policies, business
plans and budgets, including IT governance and encouraging innovation and use of technology to
support sustainable value creation.
4. The board is responsible for oversight of the company’s communication and disclosure
policy to protect the company’s sensitive and confidential information.
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5. The board is responsible for monitoring financial liquidity and debt servicing ability,
establishing a mechanism to support operations under tight financial constraints, and ensuring
financial literary education for employees, and establishing provident funds.
6. The board should demonstrate a thorough understanding of the company’s shareholder
structure and its impact on the control and management of the company.
7 The role of the chairman of the board should be clearly defined. If the persons acting as
the chairman and the chief executive officer are the same or connected, the board may appoint a
designated independent director to participate in setting the agenda of board meetings.

5. Moving Forward
1. The board should demonstrate a thorough understanding of its responsibilities and
leadership role in driving good corporate governance. This includes providing effective oversight
of the business, stakeholders engagement, and the company’s opportunities and risks.
2. The board should nurture a constructive relationship with management to enable
collaborative leadership.
3. The board should ensure that any person involved in supporting board performance
(including chief financial officer, company secretary, and internal auditor) has relevant knowledge,
experience, and skills.
Moreover, the board should promote continuous education and development of directors
through training and performance evaluation, to ensure that the directors have sufficient and suitable
knowledge and understanding of all information relevant to their responsibilities and oversight duties.

6. Acknowledgement
The Securities and Exchange Commission would like to express sincere appreciation to the
Task Force for Sustainability in Listed Companies, the Corporate Governance experts of the Stock
Exchange of Thailand, and representatives from listed companies, for their valuable contributions to
the practical relevance of this CG Code.
The Securities and Exchange Commission would also like to thank PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd. and Ms. Karin Zia-Zarifi, Consultant of the Securities and Exchange Commission for their
assistance with the translation.  

74

Part 1

Principles
and Sub-Principles

Principle 1:

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
Principle 1.1
The board should demonstrate a thorough understanding of its leadership role, assume its
responsibilities in overseeing the company, and strengthen good governance, including:
(1) defining objectives;
(2) determining means to attain the objectives; and
(3) monitoring, evaluating, and reporting on performance.

Principle 1.2
To achieve sustainable value creation, the board should exercise its leadership role and
pursue the following governance outcomes:
(1) competitiveness and performance with long-term perspective;
(2) ethical and responsible business;
(3) good corporate citizenship; and
(4) corporate resilience.

Principle 1.3
The board should ensure that all directors and executives perform their responsibilities in
compliance with their fiduciary duties, and that the company operates in accordance with applicable
law and standards.3

Principle 1.4
The board should demonstrate a thorough understanding of the division of board and
management responsibilities. The board should clearly define the roles and responsibilities of
management and monitor management’s proper performance of its duties.
3 In

this document, law refers to acts, rules, regulations, and orders, whilst standards include codes, guidelines, operation,
business, industry and conduct standards (whether domestic, international, or foreign), other requirements, the company’s
regulations, memorandum and articles of association, and policies, as appropriate.  
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Principle 2:

Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
Principle 2.1
The board should define objectives that promote sustainable value creation and governance
outcomes as a framework for the operation of the company.

Principle 2.2
The board should ensure that the company’s annual and medium-term objectives, goals,
strategies, and plans are consistent with the long-term objectives, while utilising innovation and
technology effectively.
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Principle 3:

Strengthen Board Effectiveness
Principle 3.1
The board should be responsible for determining and reviewing the board structure, in terms
of size, composition, and the proportion of independent directors so as to ensure its leadership role
in achieving the company’s objectives.

Principle 3.2
The board should select an appropriate person as the chairman and ensure that the board
composition serves the best interest of the company, enabling the board to make its decisions as a
result of exercising independent judgement on corporate affairs.

Principle 3.3
The board should ensure that the policy and procedures for the selection and nomination
of directors are clear and transparent resulting in the desired composition of the board.

Principle 3.4
When proposing director remuneration to the shareholders’ meeting for approval, the board
should consider whether the remuneration structure is appropriate for the directors’ respective roles
and responsibilities, linked to their individual and company performance, and provide incentives for
the board to lead the company in meeting its objectives, both in the short and long term.

Principle 3.5
The board should ensure that all directors are properly accountable for their duties,
responsibilities and (in-) actions, and allocate sufficient time to discharge their duties and
responsibilities effectively.
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Principle 3.6
The board should ensure that the company’s governance framework and policies extend to
and are accepted by subsidiaries and other businesses in which it has a significant investment as
appropriate.

Principle 3.7
The board should conduct a formal annual performance evaluation of the board, its committees,
and each individual director. The evaluation results should be used to strengthen the effectiveness
of the board.

Principle 3.8
The board should ensure that the board and each individual director understand their roles
and responsibilities, the nature of the business, the company’s operations, relevant law and standards,
and other applicable obligations. The board should support all directors in updating and refreshing
their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the board and board committees.

Principle 3.9
The board should ensure that it can perform its duties effectively and have access to
accurate, relevant and timely information.The board should appoint a company secretary with
necessary qualifications, knowledge, skills and experience to support the board in performing its duties.
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Principle 4:

Ensure Effective CEO and People Management
Principle 4.1
The board should ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and
development of the chief executive officer and key executives to ensure that they possess the
knowledge, skills, experience, and characteristics necessary for the company to achieve its objectives.

Principle 4.2
The board should ensure that an appropriate compensation structure and performance
evaluation are in place.

Principle 4.3
The board should consider its responsibilities in the context of the company’s shareholder
structure and relationships, which may impact the management and operation of the company.

Principle 4.4
The board should ensure the company has effective human resources management and
development programmes to ensure that the company has adequate staffing and appropriately
knowledgeable, skilled, and experienced employees and staff.  
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Principle 5:

Nurture Innovation and Responsible Business
Principle 5.1
The board should prioritise and promote innovation that creates value for the company
and its shareholders together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and the
environment, in support of sustainable growth of the company.

Principle 5.2
The board should encourage management to adopt responsible operations, and incorporate
them into the company’s operations plan. This is to ensure that every department and function in the
company adopts the company’s objectives, goals, and strategies, applying high ethical, environmental
and social standards, and contributes to the sustainable growth of the company.

Principle 5.3
The board should ensure that management allocates and manages resources efficiently and
effectively throughout all aspects of the value chain to enable the company to meet its objectives.

Principle 5.4
The board should establish a framework for governance of enterprise IT that is aligned with
the company’s business needs and priorities, stimulates business opportunities and performance,
strengthens risk management, and supports the company’s objectives.
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Principle 6:

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
Principle 6.1
The board should ensure that the company has effective and appropriate risk management
and internal control systems that are aligned with the company’s objectives, goals and strategies,
and comply with applicable law andstandards.

Principle 6.2
The board shall establish an audit committee that can act effectively and independently.

Principle 6.3
The board should manage and monitor conflicts of interest that might occur between the
company, management, directors, and shareholders. The board should also prevent the
inappropriate use of corporate assets, information, and opportunities, including preventing
inappropriate transactions with related parties.

Principle 6.4
The board should establish a clear anti-corruption policy and practices (including
communication and staff training), and strive to extend its anti-corruption efforts to stakeholders.

Principle 6.5
The board should establish a mechanism for handling complaints and whistleblowing.
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Principle 7:

Ensure Disclosure and Financial Integrity
Principle 7.1
The board must ensure the integrity of the company’s financial reporting system and that
timely and accurate disclosure of all material information regarding the company is made consistent
with applicable requirements.

Principle 7.2
The board should monitor the company’s financial liquidity and solvency.

Principle 7.3
The board should ensure that risks to the financial position of the company or financial
difficulties are promptly identified, managed and mitigated, and that the company’s governance
framework provides for the consideration of stakeholder rights.

Principle 7.4
The board should ensure sustainability reporting, as appropriate.

Principle 7.5
The board should ensure the establishment of a dedicated Investor Relations
function responsible for regular, effective and fair communication with shareholders and other
stakeholders (such as analysts and potential investors).

Principle 7.6
The board should ensure the effective use by the company of information technology in
disseminating information.
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Principle 8:

Ensure Engagement and Communication with Shareholders
Principle 8.1
The board should ensure that shareholders have the opportunity to participate effectively in
decision-making involving significant corporate matters.

Principle 8.2
The board should ensure that the shareholders’ meetings are held as scheduled, and
conducted properly, with transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable treatment
of all shareholders and their ability to exercise their rights.

Principle 8.3
The board should ensure accurate, timely and complete disclosure of shareholder
resolutions and preparation of the minutes of the shareholders’ meetings.
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Part2

Guidelines
and Explanations

Principle 1:

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
Principle 1.1
The board should demonstrate a thorough understanding of its leadership role, assume its
responsibilities in overseeing the company, and strengthen good governance, including:
(1) defining objectives;
(2) determining means to attain the objectives; and
(3) monitoring, evaluating, and reporting on performance.

Principle 1.2
To achieve sustainable value creation, the board should exercise its leadership role and
pursue the following governance outcomes:
(1) competitiveness and performance with long-term perspective;
(2) ethical and responsible business;
(3) good corporate citizenship; and
(4) corporate resilience.
Guidelines
1.2.1 In evaluating the performance of the company, the board should not just consider the
company’s financial results but also take into account non-financial performance such as its ethical
performance and impact on stakeholders, society and the environment.
1.2.2 The board should assume a leadership role in creating and driving a culture of
compliance and ethical conduct throughout the company, and lead by example.
1.2.3 The board should ensure the creation of written policies and guidelines, such as a
corporate governance policy, codes of ethics, and business conduct, applicable to all directors,
executives, employees and staff of the company.
1.2.4 The board should ensure effective implementation including regular communication of
the company’s policies and guidelines to all directors, executives, employees and staff. The board
should ensure adequate mechanisms are in place for monitoring, reviewing and reporting
compliance with the company’s policies and guidelines.
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Principle 1.3
The board should ensure that all directors and executives perform their responsibilities in
compliance with their fiduciary duties, and that the company operates in accordance with applicable
law and standards.
Guidelines
1.3.1 In assessing whether directors and executives have performed their fiduciary duties
with the required responsibility, due care and loyalty, reference should be made to the applicable
law and standards, including those contained in the Securities and Exchange Act of Thailand 1992.
For example:
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Securities & Exchange Act B.E. 2535 (1992)
		 SECTION 89/7. In conducting the business of the company, a director and an
executive shall perform his duty with responsibility, due care and loyalty, and shall comply
with all laws, the objectives, the articles of association of the company, the resolutions of
the board of directors and the resolutions of the shareholders’ meeting.
		 SECTION 89/8. In performing duty with responsibility and due care, a director and
an executive shall act in the similar manner as an ordinary person undertaking the like
business under the similar circumstance.
Any matter proven by the director or executive that, at the time of considering such
matter, his decision has met the following requirements shall be deemed that the said
director or executive has performed his duty with responsibility and due care under the
first paragraph:
(1) decision has been made with honest belief and reasonable ground that it is for
the best interest of the company;
(2) decision has been made in reliance of information honestly believed to be
sufficient; and
(3) decision has been made without his interest, whether directly or indirectly, in
such matter.
		 SECTION 89/9. In considering whether each director or executive has performed
his duty with responsibility and due care, the following factors shall be taken into account:
(1) position in the company held by such person at that time;
(2) scope of responsibility in the position of such person in accordance with the
laws or as assigned by the board of directors and;
(3) qualification, knowledge, capability, and experience including purposes of
appointment.
		 SECTION 89/10. In performing duty with loyalty, a director and an executive shall:
(1) act in good faith for the best interest of the company;
(2) act with proper purpose and;
(3) not act in significant conflicts with the interest of the company.
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1.3.2 The board is responsible for the implementation of adequate systems and controls to
ensure that the company complies with applicable law and standards for specified matters, including
material investment, related party transaction, acquisition/disposal of assets, and dividend payment
decisions.

Principle 1.4
The board should demonstrate a thorough understanding of the division of board and
management responsibilities. The board should clearly define the roles and responsibilities of
management and monitor management’s proper performance of its duties.
Guidelines
1.4.1 The board should adopt a written policy (such as a charter) that clearly sets out the roles
and responsibilities of the board and management. The board should regularly review the policy.
1.4.2 The board is responsible and accountable for the overall affairs of the company but may
delegate day-to-day managemen duties. The board must provide written directions to management
that clearly set out management’s responsibilities.
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Recommended division of board and management’s responsibilities:  
Matters for which the board has primary responsibility:
a) Defining objectives and business model.
b) Developing culture of compliance and ethical conduct, and lead by example.
c) Strengthening an effective board structure and practices conducive for achieving the   
    company’s objectives.
d) Ensuring suitable CEO selection, remuneration, development, and performance evaluation.
e) Ensuring appropriate compensation architecture that supports achievement of the
    company’s objectives.

Matters involving shared responsibility of the board and management:
a) Formulating and reviewing policies and strategies, plans and targets.
b) Ensuring robust system for risk management and internal control.
c) Clearly defining management’s responsibilities.
d) Overseeing appropriate policies and plans for resource allocation, including HR, IT, and
     budgeting.
e) Monitoring and evaluating financial and non-financial corporate performance.
f)  Ensuring integrity of financial and non-financial information disclosures.

Matters that the board shoulddelegate or not get involved with:
a) Engaging in activities which under normal circumstances are not expected roles of the  
     board, including day-to-day management and decisions (such as procurement and
    staffing), ongoing monitoring that conduct and operations are in compliance with the             
    company’s policies, strategies, plans, and applicable law and standards.
b) Not getting involved in or influencing matters in which a director may have vested interests.
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Explanation
(1) Matters for which the board has primary responsibility are matters that the board should
fully consider. Some matters may be decided following recommendation by management
as appropriate.
(2) Matters involving shared responsibility of the board and management are matters
requiring joint consideration between the board and management. The board must
closely monitor these matters and seek regular reports from management.
(3) Matters that the board should delegate to management are matters in which the board
should refrain from active involvement in normal circumstances.
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Principle 2:

Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
Principle 2.1
The board should define objectives that promote sustainable value creation and governance
outcomes as a framework for the operation of the company.
Guidelines
2.1.1 The board should ensure that the company has clearly defined objectives that support
the company’s business model. The board should ensure company-wide communication of the
objectives, for instance, in the form of the company’s vision and values, or principles and purposes.
2.1.2 When developing the business model for sustainable value creation, the board should
take into consideration the following factors:
(1) the company’s ecosystem,  including changes to business conditions and opportunities,
and the company’s effective use of innovation and technology;
(2) customers and other stakeholders; and
(3) available resources and competitiveness of the company.

Explanation:
Here are sample questions for defining the company’s objectives and business model.
(1) What are the purposes of the company?
(2) Who does the company provide products or services for?
(3) What is the company’s value proposition?
(4) How can the company achieve sustainability considering opportunities and risks?
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2.1.3 The company’s values should reflect characteristics of good corporate governance,
such as accountability, integrity, transparency, and due consideration of social and environmental
responsibilities.
2.1.4 The board should promote a good corporate governance culture and strive to have the
company’s objectives embedded in company-wide decision-making and conduct through effective
communication and leading by example.

Principle 2.2
The board should ensure that the company’s annual and medium-term objectives, goals,
strategies, and plans are consistent with the long-term objectives, while utilising innovation and
technology effectively.
Guidelines
2.2.1 The board should ensure that the company’s annual and medium-term (for example,
3 - 5 years) objectives, goals, strategies, and plans correlate and align with the company’s
long-term objectives, while considering the business environment, opportunities, and the company’s
risk appetite. The board should ensure that the company’s medium-term objectives, goals,
strategies, and plans are annually reviewed and updated as appropriate.
2.2.2 The board should ensure that the company’s strategies and plans take into account
all relevant factors influencing the value chain, including the company’s ecosystem, risks, resources,
competitiveness, and stakeholders. The board should ensure that a mechanism for stakeholder
engagement is in place that:
(1) Clearly defines stakeholder engagement policies, procedures, and practices that
enable the company to identify and assess the interests of each stakeholder group.
(2) Clearly identifies stakeholder groups (internal and external, short term and
long term) including individuals, groups, and entities, such as employees and
staff, investors, customers, business partners, communities, society, environment,
government agencies and regulators.
(3) Identifies, prioritises and addresses stakeholder concerns and expectations,
considering their level of importance and (potential) impact on the company.
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2.2.3 When developing strategies and plans, the board should promote innovation and the
use of technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations,
and meet social and environmental responsibilities.
2.2.4 In considering the approval of the company’s targets (financial and non-financial),
the board should ensure that they are suitable to the company’s business profile, and they do not
cause the company to engage in illegal or unethical conduct.
2.2.5 The board should ensure effective communication of the company’s objectives, goals,
strategies, plans, and targets throughout the company.
2.2.6 The board should ensure proper resource allocation and effective systems and controls,
and monitor the implementation of the company’s strategies and plans.
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Principle 3:

Strengthen Board Effectiveness
Principle 3.1
The board should be responsible for determining and reviewing the board structure, in terms
of size, composition, and the proportion of independent directors so as to ensure its leadership role
in achieving the company’s objectives.
Guidelines
3.1.1 The board should establish a skills matrix to ensure that the board consists of directors
with appropriate and the necessary qualifications, knowledge, skills, experience, character traits,
with an appropriate gender and age balance and diversity to achieve the objectives of the company
and stakeholder interests. At least one of the non-executive directors should be experienced and
competent in the company’s main industry.
3.1.2 The board should determine the proper number of directors to function effectively.
It must comprise at least 5 directors and should not be more than 12 directors, depending on the
company’s size, type, and complexity of the business.
3.1.3 The proportion between executive directors and non-executive directors should
support proper checks and balances to prevent unfettered power of decision and authority by any
one individual, whereby:
a) the majority of the board should be non-executive directors, who exercise objective
and independent judgement;
b) the number and qualifications of the independent non-executive directors should
reflect applicable legal requirements.
The board should ensure that the independent directors and the entire board can
fulfil its role and responsibilities efficiently and in the best interest of the company while exercising
objective and independent judgement.
3.1.4 The board should explicitly disclose in the company’s annual report and on the website
its diversity policies and details relating to directors, including directors’ age, gender, qualifications,
experience, shareholding percentage, years of service as director, and director position in other listed
companies.
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Principle 3.2
The board should select an appropriate person as the chairman and ensure that the board
composition serves the best interest of the company, enabling the board to make its decisions as a
result of exercising independent judgement on corporate affairs.
Guidelines
3.2.1 The chairman of the board should be an independent director.
3.2.2 The chairman’s roles and responsibilities are different from those of the chief executive
officer. The board should clearly define the roles and responsibilities of both positions. To ensure
effective checks and balances of power, the two positions should be held by different individuals.
3.2.3 The chairman is responsible for leading the board. The chairman’s duties should at
least cover the following matters:
(1) Oversee, monitor, and ensure that the board efficiently carries out its duties
to achieve the company’s objectives.
(2) Ensure that all directors contribute to the company’s ethical culture and good
corporate governance.
(3) Set the board meeting agenda by discussing with the chief executive officer which
important matters should be included.
(4) Allocate sufficient time for management to propose topics and for directors to
debate important matters thoroughly. Encourage directors to exercise independent
judgement in the best interest of the company.
(5) Promote a culture of openness and debate through ensuring constructive relations
between executive and non-executive directors, and between the board and
management.
3.2.4 If the roles and responsibilities of the chairman and the chief executive officer are
not clearly separated, for instance, when the chairman and the chief executive officer are the same
person, the chairman is not an independent director, the chairman and the chief executive officer
are family members, or the chairman is a member of the management team or has been assigned
a management role, the board should ensure the balance of power and authority of the board and
between the board and management by:
(1) having the board comprise a majority of independent directors, or
(2) appointing a designated independent director to participate in setting the board
meeting agenda.
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3.2.5 The board should establish the policy that the tenure of an independent director should
not exceed a cumulative term of nine years from the first day of service. Upon completing nine years,
an independent director may continue to serve on the board, subject to the board’s rigorous review
of his/her continued independence.
3.2.6 The board should appoint relevant committees to review specific matters, to screen
information, and to recommend action for board approval; however, the board remains accountable
for all decisions and actions.
3.2.7 The board should disclose the roles and responsibilities of the board and the
committees, the number of meetings and the number of directors participating in meetings in the
previous year, board and committee performance.

Principle 3.3
The board should ensure that the policy and procedures for the selection and nomination
of directors are clear and transparent resulting in the desired composition of the board.
Guidelines
3.3.1 The board should establish a nomination committee. The majority of its members and
the chairman should be independent directors.
3.3.2 The nomination committee should set the nomination criteria and process consistent
with the skills matrix approved by the board and ensure that the candidate’s profile meets the
requirements set out in the skills matrix and nomination criteria. Upon proposal to and approval
by the board of a candidate, the candidate is presented to the shareholders’ meeting for election
and appointment as a director. Shareholders should receive adequate prior notice and sufficient
information about candidates up for election at the shareholders’ meeting.
3.3.3 The nomination committee should present a description of the nomination criteria and
process, and role and responsibilities of a particular appointment to the board before nominating
new directors. If the nomination committee nominates current directors, their performance should be
considered.
3.3.4 If the board appoints any person as a consultant to the nomination committee, relevant
information about that consultant should be disclosed in the annual report, including information
about independence and conflicts of interest.
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Principle 3.4
When proposing director remuneration to the shareholders’ meeting for approval, the board
should consider whether the remuneration structure is appropriate for the directors’ respective roles
and responsibilities, linked to their individual and company performance, and provide incentives for
the board to lead the company in meeting its objectives, both in the short and long term.
Guidelines
3.4.1 The board should establish a remuneration committee with the majority of its members
and the chairman being independent directors. The remuneration committee is responsible for setting
the remuneration policy.
3.4.2 The remuneration of the board should be consistent with the company’s strategies
and long-term objectives, and reflect the experience, obligations, scope of work, accountability
and responsibilities, and contribution of each director. Directors who have additional roles and
responsibilities, such as a member of a committee, should be entitled to additional remuneration,
comparable to industry practice.
3.4.3 Shareholders must approve the board remuneration structure, including level and
pay components (both cash-based and non-cash compensation). The board should consider the
appropriateness of each pay component, both in terms of fixed rates (such as retainer fee and
attendance fee) and remuneration paid according to the company’s performance (such as bonus
and rewards).The remuneration should reflect the values that the company creates for shareholders
taking a long-term perspective on company performance, and the pay level should not be too high
so as to avoid the board excessively focusing on the company’s short-term results.
3.4.4 The board should disclose the directors’ remuneration policy that reflects the duties
and responsibilities of each individual, including the pay components and level received by each
director. The remuneration disclosed for each director should also include remuneration for what
each individual receives from holding directorship at the company’s subsidiaries.
3.4.5 If the board appoints any person to consult with the remuneration committee, that
consultant’s information should be disclosed in the annual report, including information regarding
independence and any conflicts of interest.
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Principle 3.5
The board should ensure that all directors are properly accountable for their duties,
responsibilities and (in-) actions, and allocate sufficient time to discharge their duties and
responsibilities effectively.
Guidelines
3.5.1 The board should ensure that there is a mechanism to support directors in
understanding their roles and responsibilities, and the time commitment expected from them.
3.5.2 The board should set and publicly disclose criteria limiting the number of director
positions directors can hold simultaneously in other companies, and should consider the
effectiveness of directors who hold multiple board seats. The number of companies of which a
person can simultaneously be a director should be appropriate to the nature and types of businesses
involved but should not exceed five listed companies.
3.5.3 The board should ensure reporting and public disclosure of directors assuming or
holding positions at other companies.
3.5.4 The board should ensure that the company’s policies prohibit and prevent a director from
creating a conflict of interest with the company, including by using the company’s assets, information
or opportunities for his or her own benefit, as a result of having or taking a director or management
position, or having or creating vested interests, both directly and indirectly, in other companies.
Information about a director’s other directorships and positions should be reported to shareholders,
as appropriate.
3.5.5 Each director should attend not less than 75 percent of all board meetings in any whole
financial reporting year.

Principle 3.6
The board should ensure that the company’s governance framework and policies extend to
and are accepted by subsidiaries and other businesses in which it has a significant investment as
appropriate.
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Guidelines
3.6.1 The board should ensure that the company’s governance framework and policies
extend to its subsidiaries, including written policies relating to:
(1) The authority to appoint subsidiary directors, executives, or others with controlling
power. Generally, the board should have the authority to appoint those persons,
except that for smaller operating subsidiaries, the board may delegate this
authority to the chief executive officer.
(2) The duties and responsibilities of subsidiary directors, executives and others with
controlling power. They are to oversee the subsidiaries’ operations to ensure
compliance with applicable law and standards, and the subsidiaries’ policies. If
the company’s subsidiary has investors other than the company, the board should
require the company’s appointed representative to perform his/her role in the
subsidiary’s best interest and consistent with the governance framework and
policies of the company.
(3) The subsidiary’s internal control systems are effective and that all transactions
comply with relevant law and standards.
(4) The integrity and timely disclosure of the material information of the subsidiary,
including its financial information, related party transactions, acquisition and
disposition of assets and other important transactions, capital increases or
decreases, and termination of a subsidiary.
3.6.2 For businesses that the company has or plans to hold a significant investment in
(such as between 20 percent and 50 percent of shares with voting rights), other than subsidiaries,
the board should ensure that shareholder agreements or other agreements are in place to enable
the company’s performance monitoring and participation in the businesses’ management, including
for approval of significant transactions and decisions. This is to ensure that the company has
sufficient, accurate, and timely information for the preparation of its financial statements that conform
with relevant standards.

Principle 3.7
The board should conduct a formal annual performance evaluation of the board, its committees,
and each individual director. The evaluation results should be used to strengthen the effectiveness
of the board.
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Guidelines
3.7.1 The board’s, committee’s and individual directors’ performance evaluation should be
conducted at least once a year to facilitate consideration and improvement of the board’s performance
and effectiveness and resolution of any problems. Assessment criteria and process for the board’s,
committees’ and directors’ performance should be systematically set in advance.
3.7.2 The annual assessment of the performance of the board and committees as a whole
and on an individual director level should be based on self-evaluation, or alternatively,
on cross-evaluation together with self-evaluation. The criteria, process, and results of the evaluation
should be disclosed in the annual report.
3.7.3 The company should appoint an external consultant to assist in setting guidelines and
providing recommendations for a board assessment at least once every three years. This information
should be disclosed in the annual report.
3.7.4 The evaluation results should be used for ensuring that the directors collectively
possess the right combination of knowledge, skills, and experience.

Principle 3.8
The board should ensure that the board and each individual director understand their roles
and responsibilities, the nature of the business, the company’s operations, relevant law and standards,
and other applicable obligations. The board should support all directors in updating and refreshing
their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the board and board committees.
Guidelines
3.8.1 The board should ensure that newly appointed directors receive a formal and proper
induction and all information relevant to their responsibilities and performing their duties, including
details about the company’s objectives, the nature of the business, and the company’s operations.
3.8.2 The board should ensure that directors regularly receive sufficient and continuous
training and knowledge development.
3.8.3 The board should have knowledge and understanding of relevant law and standards,
and other applicable obligations, risk factors, and the company’s business environment. The board
should receive accurate, timely and clear information, including timely and regular updates.
3.8.4 The board should disclose in the annual report training and knowledge development
of the board.
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Principle 3.9
The board should ensure that it can perform its duties effectively and have access to
accurate, relevant and timely information. The board should appoint a company secretary with
necessary qualifications, knowledge, skills, and experience to support the board in performing
its duties.
Guidelines
3.9.1 The board’s meeting schedule and agenda should be set in advance and each director
should receive sufficient notice to ensure attendance.
3.9.2 The number of board meetings should be appropriate to the obligations and
responsibilities of the board and nature of the business, but the board should meet at least six times
per financial year. If the board meetings are not held monthly, the board should receive a report
on the company’s performance for the months in which the board does not hold a meeting,
so that it can monitor management and company performance continuously and promptly.
3.9.3 The board should have a mechanism that allows each board member and management
to propose the inclusion of relevant items on the meeting agenda.
3.9.4 Meeting documents should be sent to each director at least five business days before
the meeting.
3.9.5 The board should encourage the chief executive officer to invite key executives to
attend board meetings to present details on the agenda items related to matters that they are directly
responsible for, and to allow the board to gain familiarity with key executives and assist succession
planning.
3.9.6 The board should have access to accurate, relevant, timely and clear information
required for their respective roles from the chief executive officer, company secretary, or
designated executive. If necessary to discharge their responsibilities, the board may seek independent
professional advice at the company’s expense.
3.9.7 Non-executive directors should be able to meet, as necessary, among themselves
without the management team to debate their concerns and report the outcome of their meeting to
the company’s chief executive officer.
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3.9.8 The board should appoint a company secretary with the necessary qualifications,
knowledge, skills, and experience for performing his/her duties, including providing advice on
corporate governance, legal, regulatory and administrative requirements, preparing board meetings
and other important documents, supporting board meetings, and coordinating the implementation
of board resolutions. The board should disclose the qualifications and experience of the company
secretary in its annual report and on the company’s website.
3.9.9 The company secretary should receive ongoing training and education relevant to
performing his/her duties.The company secretary is also encouraged to enrol on a company secretary
certified programme.  
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Principle 4:

Ensure Effective CEO and People Management
Principle 4.1
The board should ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and
development of the chief executive officer and key executives to ensure that they possess the
knowledge, skills, experience, and characteristics necessary for the company to achieve its objectives.
Guidelines
4.1.1 The board should establish, or assign the nomination committee to establish, the criteria
and procedures for nomination and appointment of the chief executive officer.
4.1.2 The board should ensure that the chief executive officer appoints knowledgeable,
skilled, and experienced key executives. The board or the nomination committee together with the
chief executive officer should establish the criteria and procedures for nomination and appointment
of key executives.
4.1.3 To ensure business continuity, the board should ensure that development and
succession plans for the chief executive officer and key executives are in place. The board should
annually request reporting on the implementation of the development and succession plans from the
chief executive officer.
4.1.4 The board should promote continuous development and education of the chief
executive officer and key executives that is relevant to their roles.
4.1.5 The board should establish set clear policies and guidelines for the chief executive
officer and key executives serving or wishing to serve as a director in other companies. The policies
should set out permissible appointments and the permissible number of companies in which they
are allowed to simultaneously serve as a director.

Principle 4.2
The board should ensure that an appropriate compensation structure and performance
evaluation are in place.
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Guidelines
4.2.1 The board should ensure that the compensation structure rewards individual
performance, incentivises the chief executive officer, key executives, employees and staff at all
levels to act in support of the company’s objectives and values, and fosters long-term commitment
by aligning incentives with future company performance through:
(1) appropriate combination of salary and other short-term compensation (such as
bonus), and long-term compensation (such as employee stock ownership plan
participation)
(2) ensure that the individual total compensation takes into account industry standards
and company performance, and
(3) predetermined and communicated performance evaluation criteria.
4.2.2 Non-executive directors are responsible for determining the total compensation of, and
performance evaluation criteria for the chief executive officer. The non-executive directors should:
(1) ensure that the chief executive officer’s performance evaluation is based on
pre-determined criteria that have been communicated to the chief executive officer
in advance. The performance evaluation criteria should incentivise the chief
executive officer to perform his/her duties in support of the company’s
objectives,values, and long-term sustainable value creation,
(2) perform, or delegate to the remuneration committee, the annual performance
evaluation of the chief executive officer. The chairman or a designated senior
director should communicate the results (including development areas) of the
performance evaluation to the chief executive officer.
(3) approve total annual compensation of the chief executive officer, taking into
consideration the performance of the chief executive officer and other relevant
factors.
4.2.3 The board should approve the performance evaluation criteria and overall
compensation structure of key executives. In addition, the board should ensure that the chief executive
officer evaluates the performance of key executives based on clear and predetermined performance
evaluation criteria.
4.2.4 The board should ensure that clear and predetermined performance evaluation criteria
are in place for all employees and staff throughout the company.

Corporate Governance Code 2017

105

Principle 4.3
The board should consider its responsibilities in the context of the company’s shareholder
structure and relationships, which may impact the management and operation of the company.
Guidelines
4.3.1 The board should understand the company’s shareholder structure and relationships,
and consider their impact on the control over the company, including written and non-written family
agreements, shareholder agreements, or group company policies.
4.3.2 The board should ensure that the company’s shareholder structure and relationships
do not affect the board’s exercise of its duties and responsibilities, including in relation to succession
planning, in the best interest of the company.
4.3.3 The board should oversee that information is properly disclosed when there are any
conditions that have an impact on the control over the company.  

Principle 4.4
The board should ensure the company has effective human resources management and
development programmes to ensure that the company has adequate staffing and appropriately
knowledgeable, skilled, and experienced employees and staff.  
Guidelines
4.4.1 The board should ensure that the company is properly staffed, and that human
resources management aligns with the company’s objectives and furthers sustainable value creation.
All employees and staff must receive fair treatment.
4.4.2 The board should ensure that the company establishes a provident fund or other
retirement plan, and require management to implement a training and development programme for
employees and staff that promotes financial literacy, including on retirement savings, and educates
employees and staff on life path investments that are suitable for their age and risk appetite.
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Principle 5:

Nurture Innovation and Responsible Business
Principle 5.1
The board should prioritise and promote innovation that creates value for the company and
its shareholders together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and the
environment, in support of sustainable growth of the company.
Guidelines
5.1.1 The board should prioritise and promote a corporate culture that embraces innovation
and ensure management’s inclusion of innovation in corporate strategy, operational development
planning, and operation monitoring.
5.1.2 The board should nurture innovation that enhances long-term value creation for the
business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business
models, products and services, promoting research, improving production and operation processes,
and collaborating with partners.

Explanation
Innovation should create benefits for the company, customers, business partners, the
community, society and the environment. In addition, innovation should not facilitate or
result in unethical, non-compliant or illegal conduct by individuals or the company.
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Principle 5.2
The board should encourage management to adopt responsible operations, and incorporate
them into the company’s operations plan. This is to ensure that every department and function in the
company adopts the company’s objectives, goals, and strategies, applying high ethical, environmental
and social standards, and contributes to the sustainable growth of the company.
Guidelines
5.2.1 The board should encourage management to ensure that the company’s operations
reflect the company-wide implementation of high ethical, environmental and social standards and
ensure that appropriate company-wide policies and procedures are implemented to further the
company’s objectives, goals and strategies in support of sustainable value creation. Policies and
procedures for running the business fairly and respecting and adhering to stakeholders’ rights should
at least cover:
(1) Responsibilities to employees,staff, and workers at least by adhering to applicable
law and standards and providing fair treatment and respect for human rights,
including a fair level of remuneration and other benefits, a level of welfare that is
not less than the legal limit (but can be over the legal limit where appropriate),
health care, non-discrimination and safety in the workplace, access to relevant
training, potential skills development and advancement.
(2) Responsibilities to customers at least by adhering to applicable law and
standards, considering impact on health, safety of products and services,
customer information security, sales conduct, after-sales service throughout the
lifespan of products and services, and following up on customer satisfaction
measurements to improve the quality of products and services. In addition,
advertising and public relations should promote responsible consumption and
must be done responsibly, avoiding taking advantage of or misleading customers,
or causing misunderstanding about the products and services offered by the
company.
(3) Responsibilities to business partners by engaging in and expecting fair
procurement and contracting, including fair contract or agreement conditions,
providing access to training, developing potential and enhancing production and
service standards in line with applicable law and standards, and expecting and
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(4)
(5)

(6)
(7)

supervising business partners to respect human rights, social and environmental
responsibilities,and treat their employees, staff, and workers fairly including
ensuring that business partners have implemented sustainable and values-based
business policies and procedures.
Responsibilities to the community by applying business knowledge and
experience to develop and follow up on the success of projects that can concretely
add value to the community while respecting community interests.
Responsibilities to the environment by preventing, reducing and managing negative
impact on the environment from all aspects of the company’s operations, including
in the context of raw material use, energy use, water use, renewable resources
use, rehabilitating the diversity of biology, waste management, and greenhouse
gas emissions.
Fair competition by promoting ethical business conduct and not using
anti-competitive practices to gain or protect a market position.
Anti-fraud and corruption by ensuring that the company complies with applicable
anti-fraud and corruption law and standards, and implements, announces and
reports on anti-fraud and corruption policies and practices to the public,
including on its participation in private sector anti-corruption initiatives and
certification programmes. The board should encourage the company to
collaborate with other companies and business partners to establish and
implement anti-fraud and corruption measures.

Principle 5.3
The board should ensure that management allocates and manages resources efficiently and
effectively throughout all aspects of the value chain to enable the company to meet its objectives.
Guidelines
5.3.1 The board should have a thorough understanding of the company’s resource needs
to support its business model, and how available resources correlate.
5.3.2 The board should have a thorough understanding of how the business model affects
resources optimisation in support of ethical, responsible, and overall sustainable value creation.    
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5.3.3 The board should ensure that management continuously reviews, adapts, and develops
the company’s use and optimisation of resources, considering internal and external factors to meet
the company’s objectives.

Explanation
The types of resources that the company should consider include financial capital,
manufactured capital, intellectual capital, human capital, social and relationship capital,
and natural capital.

Principle 5.4
The board should establish a framework for governance of enterprise IT that is aligned with
the company’s business needs and priorities, stimulates business opportunities and performance,
strengthens risk management, and supports the company’s objectives.
Guidelines
5.4.1 The board should ensure that the company has an IT resource allocation policy that
ensures adequate and optimal investment in and allocation of IT resources.
5.4.2 The board should ensure that the company’s risk management includes IT risk
management.
5.4.3 The board should ensure that IT security policies and procedures are in place.
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Explanation
A company’s governance of enterprise IT should cover:
(1) Compliance with relevant law and standards.
(2) An information security system to safeguard against unauthorised access to information,
measures to maintain the integrity of relevant data and ensure availability of critical data.
(3) Consideration of IT risks and risk mitigation policies, plans, and measures. For example,
business continuity management, IT security, incident management, and IT asset
management.
(4) Proper allocation and management of IT resources, including criteria to identify IT
priorities, that takes into consideration the company’s business model.
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Principle 6:

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
Principle 6.1
The Board should ensure that the company has effective and appropriate risk management
and internal control systems that are aligned with the company’s objectives, goals and strategies
and comply with applicable law and standards.
Guidelines
6.1.1 The board should be aware of and understand the nature and scope of the company’s
principal and substantial risks and should approve the risk appetite of the company.
6.1.2 The board should ensure the establishment and implementation of risk management
policies that are consistent with the company’s goals, objectives, strategies and risk appetite. The
risk management policies should support identification and prioritisation of early warning signals of
material risks. The risk management policies should be reviewed regularly, such as annually.
6.1.3 The board should ensure that the company’s principal and substantial risks are
identified through consideration of internal and external factors.
6.1.4 The board should ensure that the impact and likelihood of identified risks are assessed
and prioritised, and that suitable risk mitigation strategies and plans are in place.  
6.1.5 Considering the size and nature of the company, the board may establish a risk
management committee or assign responsibility to the audit committee to assist the board in its
oversight functions related to guidelines nos. 6.1.1 – 6.1.4.
6.1.6 The board should regularly monitor the effectiveness of the company’s risk
management.
6.1.7 The board has to ensure and monitor that the company complies with relevant and
applicable law and standards, whether domestic, international or foreign.
6.1.8 In assessing the effectiveness of the company’s internal controls and risk management,
the board should consider the results of internal controls and risk management at its subsidiaries
and businesses in which it has a significant investment (between 20 percent to 50 percent of shares
with voting rights).
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Explanation
1. For guideline no. 6.1.3, relevant principal and substantial risk categories include strategic,
operational, financial, compliance, reputational, environmental, social and ethical risks.
2. For guideline no. 6.1.4, risk response examples are tolerate, treat, terminate, and transfer.

Principle 6.2
The board shall establish an audit committee that can act effectively and independently.
Guidelines
6.2.1 The board shall establish an audit committee that comprises at least three directors,
all of whom must be independent directors, with required qualifications, and comply with applicable
legal requirements, including those promulgated by the Securities and Exchange Commission and
Stock Exchange of Thailand.
6.2.2 The board should clearly set out in writing the audit committee’s duties and
responsibilities, and include at least the following:
(1) Review the company’s financial reports for accuracy and completeness.
(2) Review the company’s internal control and internal audit systems to ensure that
they are suitable and effective.
(3) Review the company’s operations to ensure compliance with all relevant and
applicable law and standards.
(4) Review internal auditor’s independence, and approve the appointment and
termination of the head of the internal audit function. Outsourcing of the internal
audit function has to be reviewed for independence and approved by the audit
committee.
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(5) Review, select, and recommend to the board for nomination and shareholder
approval an independent party to be the company’s external auditor, consider
and recommend the auditor’s remuneration, and hold a meeting with the external
auditor without the presence of management at least once a year.
(6) Review related party transactions and other transactions that may create conflicts
of interest, to ensure that they comply with applicable law, are reasonable, and
carried out inthe best interest of the company.
(7) Review the company’s compliance with private sector’s anti-corruption and
certification programmes, including the Collective Action Coalition Against
Corruption’ s Self-Evaluation Tool.
6.2.3 The board should ensure that procedures are established that allow the audit
committee to fulfil its duties and responsibilities, including by having access to management,
employees and staff, professional advisers (such as external auditor), and information relevant and
necessary to perform their duties.
6.2.4 The board should ensure the designation of an internal auditor or establish an
independent internal audit function that is responsible for reviewing and improving the effectiveness
of the risk management and internal control systems, and reporting review results to the audit
committee. The result of the internal audit review must be disclosed in the company’s annual report.
6.2.5 The audit committee should express its opinion on the adequacy of the company’s
internal control and risk management systems, and disclose its opinion in the company’s annual
report.

Principle 6.3
The board should manage and monitor conflicts of interest that might occur between the
company, management, directors, and shareholders. The board should also prevent the
inappropriate use of corporate assets, information, and opportunities, including preventing
inappropriate transactions with related parties.
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Guidelines
6.3.1 The board should establish an information security system, including appropriate
policies and procedures, to protect confidentiality, integrity, and availability of business information,
including market-sensitive information. The board should monitor the implementation of the
information security policies and procedures and the adherence to confidentiality requirements by
insiders, including directors, executives, employees and staff, and professional advisers, such as
legal or financial advisers.
6.3.2 The board should ensure management and monitoring of conflict of interest situations
and transactions. The board should adopt an ethics and conflicts of interest policy consistent with
applicable law and standards (including fiduciary duties), and establish clear guidelines and
procedures for disclosure and decision-making in conflict of interest situations. For example, any
party who has a vested interest in a particular transaction, should disclose that interest, and not
be involved in the decision-making.  
6.3.3 The board should set requirements for all directors to report conflicts of interest in
relation to any meeting agenda item at least before consideration of the matter at the meeting and
record the reported conflict of interest in the meeting minutes. The board should also ensure that all
directors that have a conflict of interest in relation to an agenda item abstain from being present for
discussion of or voting on that agenda item.

Principle 6.4
The board should establish a clear anti-corruption policy and practices (including
communication and staff training), and strive to extend its anti-corruption efforts to stakeholders.
Guidelines
6.4.1 The board should ensure company-wide awareness and implementation of the
company’s anti-corruption policy and practices, and compliance with applicable law and standards.

Principle 6.5
The board should establish a mechanism for handling complaints and whistleblowing.
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Guidelines
6.5.1 The board should oversee that an effective mechanism is in place to record, track,
resolve, and report complaints and feedback.  The board should ensure the availability of convenient
complaint channels (more than one), and that stakeholders are made aware through the company’s
website or annual report of all channels available for complaints.
6.5.2 The board should ensure that the company has a clear whistleblowing policy, including
designated whistleblowing channels for reporting of suspected wrongdoing, such as through the
company’s website, e-mail, designated independent directors or the audit committee. The board
should ensure proper and effective handling of whistleblowing complaints, including the investigation,
any remedial action, and reporting to the board.  
6.5.3 The board should ensure that whistleblowers are protected from retaliation as a result
of their good faith whistleblowing activities.
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Principle 7:

Ensure Disclosure and Financial Integrity
Principle 7.1
The board must ensure the integrity of the company’s financial reporting system and that
timely and accurate disclosure of all material information regarding the company is made consistent
with applicable requirements.
Guidelines
7.1.1 The board should ensure that any person (including chief financial officer,
accountant, internal auditor, company secretary, Investors Relation officer) involved in the preparation
and disclosure of any information of the company has relevant knowledge, skills and experience,
and that sufficient resources, including staffing, are allocated.
7.1.2 When approving information disclosures, the board should consider all relevant factors,
including for periodic financial disclosures:
(1) The evaluation results of the adequacy of the internal control system.
(2) The external auditor’s opinions on financial reporting, observations on the internal
control system, and any other observations through other channels.
(3) The audit committee’s opinions.
(4) Consistency with objectives, strategies and policies.
7.1.3 The board should ensure that information disclosures (including financial statements,
annual reports, and Form 56-1) reflect the company’s financial status and performance accurately
and fairly. The board should promote the inclusion of the Management Discussion and Analysis
(MD&A) in quarterly financial reports in order to provide to investors more complete and accurate
information about the company’s true financial status, performance and circumstances.
7.1.4 For disclosures related to any individual director, that director should ensure the
accuracy and completeness of the information disclosed by the company, including of shareholders’
information and any shareholders’ agreement.
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Principle 7.2
The board should monitor the company’s financial liquidity and solvency.
Guidelines
7.2.1 The board should ensure that management regularly monitors, evaluates and reports
on the company’s financial status. The board and management should ensure that any threats to the
company’s financial liquidity and solvency are promptly addressed and remedied.
7.2.2 The board should ensure that it does not consciously approve any transactions or
propose any transactions for shareholder approval which could negatively affect business continuity,
financial liquidity, and solvency.

Principle 7.3
The board should ensure that risks to the financial position of the company or financial
difficulties are promptly identified, managed and mitigated, and that the company’s governance
framework provides for the consideration of stakeholder rights.
Guidelines
7.3.1 In the event of financial risk or difficulties, the board should enhance monitoring of the
affairs of the company, and duly consider the company’s financial position and disclosure obligations.
7.3.2 The board should ensure that the company has sound financial mitigation plans that
consider stakeholder rights including creditor rights. The board should monitor management’s
handling of financial risk or difficulties and seek regular reports.
7.3.3 The board should ensure that any actions to improve the company’s financial position
are reasonable and made for a proper purpose.
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Explanation
The following are examples of indicators of financial risk or difficulties to the company’s
sustainability:
(1) ongoing losses
(2) poor cash flow
(3) incomplete financial records  
(4) lack of a proper or incomplete accounting system
(5) lack of cash flow forecasts and other budgets
(6) lack of a business plan
(7) increasing debt (liabilities greater than assets), and
(8) problems selling stock or collecting debts

Principle 7.4
The board should ensure sustainability reporting, as appropriate.
Guidelines
7.4.1 The board should consider and report data on the company’s compliance and ethical
performance (including anti-corruption performance), its treatment of employees and other stakeholders
(including fair treatment and respect for human rights), and social and environmental responsibilities,
using a report framework that is proportionate to the company’s size and complexity and meets
domestic and international standards. The company can disclose this information in the annual report
and in separate reports, as appropriate.
7.4.2 The board should ensure that the company’s sustainability reporting reflects material
corporate practices that support sustainable value creation.

Principle 7.5
The board should ensure the establishment of a dedicated Investor Relations
function responsible for regular, effective and fair communication with shareholders and other
stakeholders (such as analysts and potential investors).
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Guidelines
7.5.1 The board should establish a communication and disclosure policy to assist the
company in meeting its disclosure obligations and to ensure that all information relevant and material
to the company’s shareholders, the market and third parties is disclosed in an appropriate, equal,
and timely manner, using appropriate channels, while protecting the company’s sensitive and
confidential information.  The board should ensure company-wide communication and implementation
of the company’s communication and disclosure policy.
7.5.2 The board should ensure the creation of an Investor Relations function responsible
for regular, effective and fair communication with shareholders and external parties. The company’s
designated Investor Relations contact should be suitable for the role and have a thorough
understanding of the nature of the company’s business, and its objectives and values. Examples of
suitable Investor Relations contacts are the chief executive officer, the chief financial officer, and the
Investor Relations manager.  
7.5.3 The board should ensure that management sets clear directions for and supports the
Investor Relations function (such as through a code of conduct), and clearly defines the roles and
responsibilities of the Investor Relations function, so as to ensure effective communication between
the company, the financial community and other stakeholders.  

Principle 7.6
The board should ensure the effective use by the company of information technology in
disseminating information.
Guidelines
7.6.1 In addition to the company’s mandatory periodic and non-periodic disclosure
of information pursuant to applicable requirements, the board should consider regularly
disclosing relevant information in both Thai and in English through other channels, such as the
company’s website.
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Explanation
Information to be disclosed on the company’s website includes:
(1) the company’s objectives and values
(2) nature of the company’s business and the company’s operations
(3) list of the company’s board of directors and of executives
(4) financial statements and reports about the financial status and the company’s financial
and non-financial performance for current and previous year
(5) downloadable version of annual reports and SEC Form 56-1
(6) information and documents that the company discloses to the investment community
and other external parties
(7) shareholding structure, both direct and indirect
(8) the company’s group structure, including subsidiaries, affiliates, joint ventures, and
special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
(9) direct and indirect major shareholders, holding at least 5 percent of paid-in capital
with voting rights
(10) direct and indirect shareholdings in the company held by directors, major shareholders,
and key executives of the company
(11) invitation letters to the shareholders’ ordinary and extraordinary meetings
(12) the company’s regulations, and memorandum and articles of association
(13) the company’s corporate governance policy and related policies including IT
governance policy, anti-corruption policy and practices, and risk management policy
(14) a charter or statement of duties and responsibilities, directors’ qualifications, board
composition, terms, and authority of the board and board committees, including audit
committee, nomination committee, remuneration committee, and corporate governance
committee
(15) the company’s code of ethics and conduct applicable to all directors, executives,
employees and staff, as well as the company’s Investor Relation’s code of conduct, and
(16) contact information (name of department or relevant person, phone number, and e-mail)
for complaints, investor relations and the company secretary.
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Principle 8:

Ensure Engagement and Communication with Shareholders
Principle 8.1
The board should ensure that shareholders have the opportunity to participate effectively in
decision-making involving significant corporate matters.
Guidelines
8.1.1 The board should ensure that significant corporate decisions are considered and/
or approved by the shareholders pursuant to applicable legal requirements. Matters that require
shareholder approval should be included in the agenda for the shareholders’ meeting and
shareholders should be provided sufficient notice thereof.
8.1.2 The board should support participation of all shareholders through reasonable
measures, including:
(1) Establishing criteria that allow minority shareholders to propose agenda items for
shareholders’ meetings. The board should consider shareholders’ proposals to
be included in the agenda, and if the board rejects a proposal, the reasons should
be given at the meeting.
(2) Establishing criteria for minority shareholders to nominate persons to serve as
directors of the company.
The board should ensure that measures and criteria are established and promptly
disclosed to ensure shareholder engagement and participation.
8.1.3 The board should ensure that the notice of the shareholders’ meeting (including
the Annual General Meeting (AGM)) is accurate, complete, and sufficiently in advance for the
shareholders to exercise their rights.
8.1.4 The board should ensure that the company arranges for the notice of the shareholders’
meeting and related papers to be sent to shareholders and posted on the company’s website at least
28 days before the meeting.
8.1.5 Shareholders should be allowed to submit questions prior to the meeting. The board
should therefore ensure that there are clear criteria and a process for shareholders to submit
questions. The criteria should be posted on the company’s website.  
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8.1.6 The notice of the shareholders’ meeting and related papers should be fully translated
into English and published at the same time as the Thai version.
Explanation
The notice of the shareholders’ meeting should comply with applicable legal requirements
and include the following:
(1) Date, time, and place of the meeting.
(2) Meeting agenda and matters to be proposed for information, consideration or approval.
The agenda should clearly specify each individual matter or item of information to be
considered or approved, such as the separate listing of election of directors, and approval
of directors’ remuneration instead of a general reference to matters related to directors.
(3) Sufficient information, objectives and reasons, and board of directors’ opinions,
concerning each agenda item, including as follows:
a. Approval or rejection of dividend payment: dividend payment policy, proposed
dividend payment rate, including reasons and supporting information, or reasons
and supporting information for rejecting a dividend payment.
b. Appointment of directors: name, age, gender, education, experience, the number
of listed companies and other companies where they each hold directorial positions,
the criteria and procedures for selection, and types of proposed directors. Where
proposed directors are those who are re-entering the same position, information
must be identified about participation in meetings in previous years and the date of
original appointment as a director.
c. Approval of directors’ remuneration: the policy and criteria for determining role-specific
director remuneration and all monetary and non-monetary components of a director’s
remuneration.
d. Appointment of external auditors: auditor’s name and the name of the auditor’s audit
firm, auditor’s experience, independence, and audit and non-audit fees.
(4) Proxy form and supporting documentation using the form specified by the Ministry of
Commerce.
(5) Other supporting information, including on voting procedures (such as voting count and
verification of voting results criteria, voting rights of each class of shares), details
concerning independent directors proposed by the company to act as proxies for
shareholders, and map of meeting venue.
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Principle 8.2
The board should ensure that the shareholders’ meetings are held as scheduled and
conducted properly, with transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable treatment
of all shareholders and their ability to exercise their rights.
Guidelines
8.2.1 The board should set the date, time, and place of the meeting by considering the interests
of shareholders, such as allocating sufficient time for debate, and choosing a convenient location.
8.2.2 The board should ensure that the company does not through its meeting attendance
requirements or prerequisites prevent attendance by or places an undue burden on shareholders,
including as a result of identification requirements that exceed applicable legal and regulatory
requirements.
8.2.3 In the interest of transparency and accountability, the board should promote the use
of information technology to facilitate the shareholders’ meetings, including for registration and vote
counting.
8.2.4 The chairman of the board is the chairman of the shareholders’ meeting with
responsibility for compliance with applicable legal requirements and the company’s articles of
association, allocating sufficient time for consideration and debate of agenda items, and providing
opportunity to all shareholders who wish to share their opinions or ask questions related to the company.
8.2.5 To ensure the right of shareholders to participate in the company’s decision-making
process in relation to significant corporate matters by participating and voting at shareholder’s
meetings on the basis of sufficient notice and information, directors who are shareholder should
not be allowed to add items to the meeting agenda that have not been duly notified in advance.
8.2.6 All directors and relevant executives should attend the meeting to answer questions
from shareholders on company-related matters.
8.2.7 The attending shareholders should be informed of the number and the proportion of
shareholders and shares represented at the meeting in person and through proxies, the meeting
method, and the voting and vote counting methods before the start of the meeting.
8.2.8 There should not be any bundling of several items into the same resolution. For example,
the appointment of each director should be voted on and recorded as separate resolution.
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8.2.9 The board should promote the use of ballots for voting on resolutions proposed at the
shareholders’ meeting and designate an independent party to count or to audit the voting results
for each resolution in the meeting, and to disclose such voting results at the meeting by identifying
the number of “for”, “against” and “abstain” votes.  The voting results for each proposed resolution
should be included in the minutes of the meeting.

Principle 8.3
The board should ensure accurate, timely and complete disclosure of shareholder resolutions
and preparation of the minutes of the shareholders’meetings.
Guidelines
8.3.1 The board should ensure that the company discloses the results of voting on proposed
resolutions at the shareholders’ meeting through the designated Stock Exchange of Thailand channels
and through the company’s website by the next business day.
8.3.2 The board should ensure that minutes of the shareholders’ meeting is submitted to the
Stock Exchange of Thailand within 14 days from the shareholders’ meeting date.
8.3.3 The board should ensure that the company promptly prepares the minutes of the
shareholders’ meeting, including the following information:
(1) attendance of directors, executives, and the proportion of attending directors;
(2) voting and vote counting methods, meeting resolutions, and voting results (“for”,
“against”, and “abstain”) for each proposed resolution; and
(3) questions asked and answers provided during the meeting, including the identity
of the persons asking and answering the questions.
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