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เอกสารรับฟังความคดิเห็น 

เลขที่ อสภ.32/2559 

 

เร่ือง หลักการบริหารกิจการทีด่ี  
(Corporate Governance Code)  

 

เผยแพรเ่มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพือ่รับฟังความคดิเหน็จากผู้เกี่ยวข้อง 
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเหน็หรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ ตามทีอ่ยู่ด้านล่าง 
หรือ e-mail: sasanee@sec.or.th  

โทรสาร 0-2263-6099 
 

วันสดุท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าทีข่องส านักงาน ดังนี้  
1. นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน  โทรศัพท์ 0-2695-9542  
2  นางสาวศาสนีย์ โลห่์วสิุทธิ์  โทรศัพท์ 0-2695-4680  

 

ส านักงานขอขอบคุณทกุท่านที่เข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี ้

 

 
 

 
 
 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อาคารส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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วัตถุประสงค์และที่มาของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ 
 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559 – 2561) ของส านักงาน ข้อ 1.1 การเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียน มีเป้าประสงค์
ทีค่าดหวัง (Intended Outcome) คือ บริษัทจดทะเบียนสามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยนืด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเข้าถึงง่าย และมีกลไกการก ากับดแูลกิจการท่ี
ค านึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอยูใ่นการประกอบธุรกิจ  

 

ในการบรรลุเปา้ประสงค์ขา้งต้นจ าเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ผสมผสานกัน ทั้งการออกกฎเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Discipline) แรงผลักดันจากตลาด (Market Discipline) และการปฏิบัติที่เกิด
จากทศันคติและแรงผลักดันของตัวบริษัทจดทะเบียนเอง  (Self Discipline) ซึ่งเป็นมาตรการท่ีส าคญัที่สุด โดยในส่วนของ 
Self Discipline ที่จะท าให้บริษัทจดทะเบยีนสามารถสร้างคุณคา่ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยืนได้นั้น  คณะกรรมการในฐานะ
ผู้น าที่รับผิดชอบองคก์ร มีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลใหม้ีกลไกมาตรการท่ีจะเอื้อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดงักล่าว 

 

ส านักงานจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการออก “หลักการบริหารกจิการท่ีด”ี หรือ Corporate Governance 
Code: CG Code ให้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวจะบูรณาการประเด็นทางสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยูใ่นกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน การติดตามและ
การรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และเปน็ไปเพื่อการสร้างคุณคา่ใหก้ิจการอย่างยั่งยืน  

 

เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทีว่างไว้และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง 
ส านักงานจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่ในองค์ประกอบของคณะท างาน เพื่อท าหน้าที่ยกรา่งหลักการบริหารกิจการท่ีด ีและพิจารณาแนวทางการน าหลักการ
บริหารกิจการที่ดีไปใช้ ซึ่งคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้เล็งเห็นว่า โดยที่ปัจจุบัน 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี“) ที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 
และเป็นแนวอา้งอิงส าหรับเกณฑก์ารประเมิน Corporate Governance Report (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย หากส านกังานจะออกหลักการบริหารกิจการที่ดีส าหรับเป็นกรอบแนวคิดให้กบัคณะกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนจะท าใหม้ีแนวปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 2 ฉบับ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสน คณะท างาน
เพื่อการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียนจงึได้พิจารณาถงึข้อดีและข้อจ ากดัของทางเลือกต่าง ๆ ในการน าหลักการ
บริหารกิจการท่ีดีไปใช้ ดังนี้  

 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 หลักการบริหารกิจการทีด่ี 
ทุกบริษทั 1. ใช้หลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 4. ใช้หลักการบริหารกจิการท่ีดี 
บางส่วน / บางบริษัท 2. ใช้หลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีและ

หลักการบริหารกจิการท่ีดี เป็นค าแนะน า
เพิ่มเติม 

3. สามารถเลือกใช้หลักการบริหารกิจการท่ีดี 
แทนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้  
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เมื่อได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ขา้งต้นแล้ว คณะท างานเพื่อการพฒันาความยั่งยืนของบรษิัทจดทะเบียนเห็นว่า 
ทางเลือกที่ 4 (ใช้หลักการบริหารกิจการที่ดีแทนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีปี 2555) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการ
เอื้อให้เกิด CG in Substance แม้ว่า ในระยะแรก บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอาจตอ้งปรับตัวเนื่องจากยัง
คุ้นเคยกับรูปแบบการน าเสนอ 5 ข้อ ตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 แต่ในระยะยาว หลักการบริหารกิจการท่ีดี
ใหม่จะสามารถชว่ยท าให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบยีนเขา้ใจและสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อประโยชน์ในการสร้างคุณคา่
ให้กิจการของบริษัทเองได้อยา่งยัง่ยืน 

 

เอกสารรับฟังความคดิเห็นฉบับนี ้จะอธิบายถึงบริบทของ “การบรหิารกิจการท่ีดี” เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง
ออกหลักการบริหารกิจการท่ีดี การน าไปใช้ ข้อแตกต่างจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทัง้แนวทาง
และระยะเวลาในการปรับตวัของบริษัทจดทะเบียน ส านักงานจึงขอเชิญชวนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเอกสารฉบับนี้ และ
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับหลักการบริหารกจิการท่ีดีในประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้    

1. ท่านเห็นวา่ หลักการบริหารกิจการท่ีดีมีประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่ และช่วยให้
คณะกรรมการสามารถเข้าใจภาพรวมของบทบาทหน้าทีใ่นการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่   

2. วิธี Apply or Explain เหมาะสมที่จะน ามาใช้เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถประยกุตใ์ห้เหมาะสมกับ 
บริบทของตน หรือไม่         

3. การใหเ้วลาบริษัทจดทะเบียนในการปรับตวั/เตรยีมตวั โดยจะเริ่มให้บริษัทจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลตาม
ประเด็นในหลักการบริหารกิจการท่ีดีในปี 2562 มคีวามเหมาะสม หรือไม่   

4. ท่านเห็นวา่ ในหลักการบริหารกิจการท่ีดีมีประเด็นใดที่จะเป็นปญัหาหรืออุปสรรคให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และควรจะปรับปรุงอย่างไร   

5. ท่านเห็นวา่ ประเด็นหรือหัวข้อใดในหลักปฏิบัติทีจ่ าเป็นต้องออกคู่มือหรือแนวทางเพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค์และที่มาของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ 
 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559 – 2561) ของส านักงาน ข้อ 1.1 การเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียน มีเป้าประสงค์
ทีค่าดหวัง (Intended Outcome) คือ บริษัทจดทะเบียนสามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยนืด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเข้าถึงง่าย และมีกลไกการก ากับดแูลกิจการท่ี
ค านึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอยูใ่นการประกอบธุรกิจ  

 

ในการบรรลุเปา้ประสงค์ขา้งต้นจ าเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ผสมผสานกัน ทั้งการออกกฎเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Discipline) แรงผลักดันจากตลาด (Market Discipline) และการปฏิบัติที่เกิด
จากทศันคติและแรงผลักดันของตัวบริษัทจดทะเบียนเอง  (Self Discipline) ซึ่งเป็นมาตรการท่ีส าคญัที่สุด โดยในส่วนของ 
Self Discipline ที่จะท าให้บริษัทจดทะเบยีนสามารถสร้างคุณคา่ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยืนได้นั้น  คณะกรรมการในฐานะ
ผู้น าที่รับผิดชอบองคก์ร มีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลใหม้ีกลไกมาตรการท่ีจะเอื้อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดงักล่าว 

 

ส านักงานจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการออก “หลักการบริหารกจิการท่ีด”ี หรือ Corporate Governance 
Code: CG Code ให้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวจะบูรณาการประเด็นทางสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยูใ่นกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน การติดตามและ
การรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และเปน็ไปเพื่อการสร้างคุณคา่ใหก้ิจการอย่างยั่งยืน  

 

เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทีว่างไว้และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง 
ส านักงานจึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่ในองค์ประกอบของคณะท างาน เพื่อท าหน้าที่ยกรา่งหลักการบริหารกิจการท่ีด ีและพิจารณาแนวทางการน าหลักการ
บริหารกิจการที่ดีไปใช้ ซึ่งคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้เล็งเห็นว่า โดยที่ปัจจุบัน 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี“) ที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 
และเป็นแนวอา้งอิงส าหรับเกณฑก์ารประเมิน Corporate Governance Report (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย หากส านกังานจะออกหลักการบริหารกิจการที่ดีส าหรับเป็นกรอบแนวคิดให้กบัคณะกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนจะท าใหม้ีแนวปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 2 ฉบับ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสน คณะท างาน
เพื่อการพฒันาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียนจงึได้พิจารณาถงึข้อดีและข้อจ ากดัของทางเลือกต่าง ๆ ในการน าหลักการ
บริหารกิจการท่ีดีไปใช้ ดังนี้  

 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 หลักการบริหารกิจการทีด่ี 
ทุกบริษทั 1. ใช้หลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 4. ใช้หลักการบริหารกจิการท่ีดี 
บางส่วน / บางบริษัท 2. ใช้หลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีและ

หลักการบริหารกจิการท่ีดี เป็นค าแนะน า
เพิ่มเติม 

3. สามารถเลือกใช้หลักการบริหารกิจการท่ีดี 
แทนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้  
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เมื่อได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ขา้งต้นแล้ว คณะท างานเพื่อการพฒันาความยั่งยืนของบรษิัทจดทะเบียนเห็นว่า 
ทางเลือกที่ 4 (ใช้หลักการบริหารกิจการที่ดีแทนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีปี 2555) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการ
เอื้อให้เกิด CG in Substance แม้ว่า ในระยะแรก บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอาจตอ้งปรับตัวเนื่องจากยัง
คุ้นเคยกับรูปแบบการน าเสนอ 5 ข้อ ตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 แต่ในระยะยาว หลักการบริหารกิจการท่ีดี
ใหม่จะสามารถชว่ยท าให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบยีนเขา้ใจและสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อประโยชน์ในการสร้างคุณคา่
ให้กิจการของบริษัทเองได้อยา่งยัง่ยืน 

 

เอกสารรับฟังความคดิเห็นฉบับนี ้จะอธิบายถึงบริบทของ “การบรหิารกิจการท่ีดี” เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง
ออกหลักการบริหารกิจการท่ีดี การน าไปใช้ ข้อแตกต่างจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทัง้แนวทาง
และระยะเวลาในการปรับตวัของบริษัทจดทะเบียน ส านักงานจึงขอเชิญชวนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเอกสารฉบับนี้ และ
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับหลักการบริหารกจิการท่ีดีในประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้    

1. ท่านเห็นวา่ หลักการบริหารกิจการท่ีดีมีประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่ และช่วยให้
คณะกรรมการสามารถเข้าใจภาพรวมของบทบาทหน้าทีใ่นการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่   

2. วิธี Apply or Explain เหมาะสมที่จะน ามาใช้เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถประยกุตใ์ห้เหมาะสมกับ 
บริบทของตน หรือไม่         

3. การใหเ้วลาบริษัทจดทะเบียนในการปรับตวั/เตรยีมตวั โดยจะเริ่มให้บริษัทจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลตาม
ประเด็นในหลักการบริหารกิจการท่ีดีในปี 2562 มคีวามเหมาะสม หรือไม่   

4. ท่านเห็นวา่ ในหลักการบริหารกิจการท่ีดีมีประเด็นใดที่จะเป็นปญัหาหรืออุปสรรคให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และควรจะปรับปรุงอย่างไร   

5. ท่านเห็นวา่ ประเด็นหรือหัวข้อใดในหลักปฏิบัติทีจ่ าเป็นต้องออกคู่มือหรือแนวทางเพิ่มเติม 
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บทน า 
 
1.  หลักการบริหารกิจการทีด่ีนี้ใช้กบัใคร 

หลักการบริหารกิจการทีด่ี (Corporate Governance Code: CG Code) นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลกัปฏิบัต ิ
ให้คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน ซึง่เป็นผู้น าสูงสุดทีต่อ้งรับผิดชอบต่อการบริหารกจิการของบริษัท น าไปใช ้
ในการสร้างคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัตินี้ได้มาจากการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหรือมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และเรยีบเรยีงใหเ้ป็นหมวดหมู่ ขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ หลักการบริหารกจิการท่ีดีนี้ สามารถน าไปปรับใชก้ับกิจการอืน่ ๆ ได้ด้วย ไม่วา่จะเป็นบริษัท หา้งหุ้นส่วน 
หรือองค์กรอื่นใด และไม่วา่จะเปน็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ 
 

2.  หลัก “การบริหารกิจการ” ที่ดี คอือะไร 
“การบริหารกิจการ” ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ในเชิงการก ากับดูแล การบังคับบัญชา และกลไกมาตรการอื่น ๆ 

ทีใ่ช้ในการ (1) ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ (2) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างการด าเนินงานใหเ้อื้อต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย ตลอดจน (3) ติดตาม ประเมินผล รายงานการด าเนินงานตามเปา้หมายกลยุทธ์นั้น  ซึ่งขอบเขตดงักล่าวเป็นไป
ตามนยิาม “Corporate Governance” ที่ก าหนดใน G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015)1 
(“OECD Principles”) 

 

“การบริหารกจิการทีด่ี” ตามหลักปฏิบัตนิี้ หมายถงึ การบริหารกิจการท่ีเป็นไปเพื่อการสร้างคณุค่าให้
กิจการอย่างย่ังยนื ซึ่งรวมถึง การบริหาร และการพัฒนาใหก้ิจการ 

1. มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณคา่ใหก้ิจการได้อยา่งเหมาะสมในระยะยาว (Creating Value with 
Long-term Perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย (Ethical and Responsible Business) 
3. เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประโยชน์หรือลดการสร้างผลกระทบดา้นลบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม (Good 

Corporate Citizen)  
4. สามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมภายใต้ปัจจยัความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Resilience) 
 

“การบริหารกจิการทีด่ี” นี้ จึงเปน็การขยายบริบทของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) ทดแทน
ความหมาย “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดเดิม ซึง่เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ใน
การก ากับดูแล และการติดตามดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ให้กว้างขึ้นและให้รวมถึงกลไกมาตรการอื่น ๆ 
ทีใ่ช้ในการก ากับ (Govern) การตัดสินใจ หรือการกระท าใด ๆ ของบริษัททั้งองค์กรด้วย เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ 
กลยุทธท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน เกณฑ์การประเมินผลงานและค่าตอบแทน ความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เป็นต้น 
                                                           
1 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) 

 
 

 

คณะกรรมการในฐานะผู้น าที่รับผิดชอบองคก์ร จึงมีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลกลไกเหล่านี้ ให้เอื้อต่อการสร้าง
คุณค่าให้กจิการได้อย่างยัง่ยืนดว้ย  

 

หลักการบริหารกิจการทีด่ีนี้ เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นการเสริมสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งของ OECD Principles2  ซึ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบดงักลา่ว รวมถึงหน้าที่ในการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตาม OECD Principles 
ในข้ออ่ืน ๆ ด้วย 
 

3.  ท าไมถึงตอ้งออกหลักการบริหารกิจการที่ดนีี้ 
 ตลาดทุนไทยได้ใช้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดเป็นกลไกส าคัญ 
ในการเสริมสร้าง CG ในบริษัทจดทะเบียนมาตัง้แตต่้นจนประสบความส าเรจ็เป็นอยา่งดี  โดยในชว่งแรก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ออกหลัก CG 15 ข้อ และต่อมาพัฒนาเป็นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 ข้อ ตาม 
OECD Principles ที่ใชใ้นขณะน้ัน และเพื่อผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าว 
ส านักงานได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการนั้นบนหลัก 
“Comply or Explain” และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการน้ัน
จากข้อมูลท่ีเปิดเผย (Corporate Governance Report: CGR) โดยแสดงผลประเมินเป็น 1-5 ดาว และเปิดเผยรายชื่อ
บริษัทท่ีได้ 3 ดาวขึ้นไป การประเมินดังกลา่วเป็นแรงกระตุ้นอยา่งดีให้บริษัทจดทะเบยีนใหค้วามสนใจกับการพัฒนา CG 
ให้มีคะแนนสูงขึ้น และเมื่อรวมกบัมาตรการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม การให้รางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังส านักงาน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย และองค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ภาพรวม CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้น จนอยู่ในระดับผู้น าของ 
ตลาดในภูมิภาคนี ้

 

แม้การด าเนินการท่ีผ่านมาของไทยจะประสบความส าเร็จด้วยดี แต่การพัฒนา CG ต่อไป มีความท้าทาย ดงันี ้
1. จากปัญหาความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมของโลก ซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ  จึงท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับสากล ในประเทศ 
และผู้ลงทุนต่างๆ ไดเ้รียกร้องใหบ้ริษัทมีความรับผิดชอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการมี CG ที่ดี 

2. บางบริษัทจดทะเบียนยงัมีข้อจ ากดัในการปฏิบัติตามเกณฑ์และคู่มือตา่ง ๆ รวมทั้ง ความซ้ าซ้อนของการ
ประเมินและรางวัลตา่ง ๆ อาจสร้างภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียน  

3) OECD ได้ปรับปรุงหลักการบางส่วนใน OECD Principles 2015 โดยระบุชัดเจนวา่ เป็นหลักทีแ่นะน า
ส าหรับภาครัฐที่วางนโยบาย (ไมใ่ช่หลักปฏิบัติส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

                                                           
2 G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงส าหรับการพัฒนา CG อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
ได้ก าหนดหลักการส าหรับภาครัฐในการพัฒนา CG ของบริษัทที่ต้องการระดมทุนจากภายนอกไว้ 6 ด้าน คือ (1)  Ensuring the basis for  
an effective corporate governance framework (2) The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions  
(3) Institutional investors, stock market and other intermediaries (4) The roles of stakeholders in corporate governance  
(5)  Disclosure and transparency (6) The responsibilities of the board 
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บทน า 
 
1.  หลักการบริหารกิจการทีด่ีนี้ใช้กบัใคร 

หลักการบริหารกิจการทีด่ี (Corporate Governance Code: CG Code) นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลกัปฏิบัต ิ
ให้คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน ซึง่เป็นผู้น าสูงสุดทีต่อ้งรับผิดชอบต่อการบริหารกจิการของบริษัท น าไปใช ้
ในการสร้างคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัตินี้ได้มาจากการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหรือมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และเรยีบเรยีงใหเ้ป็นหมวดหมู่ ขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ หลักการบริหารกจิการท่ีดีนี้ สามารถน าไปปรับใชก้ับกิจการอืน่ ๆ ได้ด้วย ไม่วา่จะเป็นบริษัท หา้งหุ้นส่วน 
หรือองค์กรอื่นใด และไม่วา่จะเปน็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ 
 

2.  หลัก “การบริหารกิจการ” ที่ดี คอือะไร 
“การบริหารกิจการ” ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ในเชิงการก ากับดูแล การบังคับบัญชา และกลไกมาตรการอื่น ๆ 

ทีใ่ช้ในการ (1) ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ (2) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างการด าเนินงานใหเ้อื้อต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย ตลอดจน (3) ติดตาม ประเมินผล รายงานการด าเนินงานตามเปา้หมายกลยุทธ์นั้น  ซึ่งขอบเขตดงักล่าวเป็นไป
ตามนยิาม “Corporate Governance” ที่ก าหนดใน G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015)1 
(“OECD Principles”) 

 

“การบริหารกจิการทีด่ี” ตามหลักปฏิบัตนิี้ หมายถงึ การบริหารกิจการท่ีเป็นไปเพื่อการสร้างคณุค่าให้
กิจการอย่างย่ังยนื ซึ่งรวมถึง การบริหาร และการพัฒนาใหก้ิจการ 

1. มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณคา่ใหก้ิจการได้อยา่งเหมาะสมในระยะยาว (Creating Value with 
Long-term Perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย (Ethical and Responsible Business) 
3. เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประโยชน์หรือลดการสร้างผลกระทบดา้นลบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม (Good 

Corporate Citizen)  
4. สามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมภายใต้ปัจจยัความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Resilience) 
 

“การบริหารกจิการทีด่ี” นี้ จึงเปน็การขยายบริบทของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) ทดแทน
ความหมาย “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดเดิม ซึง่เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ใน
การก ากับดูแล และการติดตามดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ให้กว้างขึ้นและให้รวมถึงกลไกมาตรการอื่น ๆ 
ทีใ่ช้ในการก ากับ (Govern) การตัดสินใจ หรือการกระท าใด ๆ ของบริษัททั้งองค์กรด้วย เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ 
กลยุทธท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน เกณฑ์การประเมินผลงานและค่าตอบแทน ความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เป็นต้น 
                                                           
1 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) 

 
 

 

คณะกรรมการในฐานะผู้น าที่รับผิดชอบองคก์ร จึงมีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลกลไกเหล่านี้ ให้เอื้อต่อการสร้าง
คุณค่าให้กจิการได้อย่างยัง่ยืนดว้ย  

 

หลักการบริหารกิจการทีด่ีนี้ เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นการเสริมสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งของ OECD Principles2  ซึ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบดงักลา่ว รวมถึงหน้าที่ในการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตาม OECD Principles 
ในข้ออ่ืน ๆ ด้วย 
 

3.  ท าไมถึงตอ้งออกหลักการบริหารกิจการที่ดนีี้ 
 ตลาดทุนไทยได้ใช้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดเป็นกลไกส าคัญ 
ในการเสริมสร้าง CG ในบริษัทจดทะเบียนมาตัง้แตต่้นจนประสบความส าเรจ็เป็นอยา่งดี  โดยในชว่งแรก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ออกหลัก CG 15 ข้อ และต่อมาพัฒนาเป็นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 ข้อ ตาม 
OECD Principles ที่ใชใ้นขณะน้ัน และเพื่อผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าว 
ส านักงานได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการนั้นบนหลัก 
“Comply or Explain” และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการน้ัน
จากข้อมูลท่ีเปิดเผย (Corporate Governance Report: CGR) โดยแสดงผลประเมินเป็น 1-5 ดาว และเปิดเผยรายชื่อ
บริษัทท่ีได้ 3 ดาวขึ้นไป การประเมินดังกลา่วเป็นแรงกระตุ้นอยา่งดีให้บริษัทจดทะเบยีนใหค้วามสนใจกับการพัฒนา CG 
ให้มีคะแนนสูงขึ้น และเมื่อรวมกบัมาตรการส่งเสริมสนับสนุน การอบรม การให้รางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังส านักงาน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย และองค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ภาพรวม CG ของบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้น จนอยู่ในระดับผู้น าของ 
ตลาดในภูมิภาคนี ้

 

แม้การด าเนินการท่ีผ่านมาของไทยจะประสบความส าเร็จด้วยดี แต่การพัฒนา CG ต่อไป มีความท้าทาย ดงันี ้
1. จากปัญหาความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมของโลก ซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ  จึงท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับสากล ในประเทศ 
และผู้ลงทุนต่างๆ ไดเ้รียกร้องใหบ้ริษัทมีความรับผิดชอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการมี CG ที่ดี 

2. บางบริษัทจดทะเบียนยงัมีข้อจ ากดัในการปฏิบัติตามเกณฑ์และคู่มือตา่ง ๆ รวมทั้ง ความซ้ าซ้อนของการ
ประเมินและรางวัลตา่ง ๆ อาจสร้างภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียน  

3) OECD ได้ปรับปรุงหลักการบางส่วนใน OECD Principles 2015 โดยระบุชัดเจนวา่ เป็นหลักทีแ่นะน า
ส าหรับภาครัฐที่วางนโยบาย (ไมใ่ช่หลักปฏิบัติส าหรับบริษัทจดทะเบียน) 

                                                           
2 G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงส าหรับการพัฒนา CG อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
ได้ก าหนดหลักการส าหรับภาครัฐในการพัฒนา CG ของบริษัทที่ต้องการระดมทุนจากภายนอกไว้ 6 ด้าน คือ (1)  Ensuring the basis for  
an effective corporate governance framework (2) The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions  
(3) Institutional investors, stock market and other intermediaries (4) The roles of stakeholders in corporate governance  
(5)  Disclosure and transparency (6) The responsibilities of the board 
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4. การใช้การประเมิน Corporate Governance Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (ซึ่งประเมิน
จากการเปดิเผยข้อมูล) เป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบยีนปฏิบัติ ท าให้บริษัทจดทะเบียนส่วนมากสนใจ
รูปแบบมากกว่าการปฏิบัตใิห้เกดิผลในการประกอบธุรกิจ หรือเน้นในเรื่อง Form มากกว่า Substance 

 

ส านักงานจึงได้ส ารวจความคิดเห็นของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนถึงปจัจัยทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการท าให้เกิด CG in Substance เมื่อปี 2558 พบว่า อุปสรรคส าคัญ ได้แก่ การขาดกระบวนการท่ีท าใหเ้กิด 
CG in Substance ผู้ถือหุ้นใหญ่และคณะกรรมการไม่เห็นประโยชน์ และความจ ากดัของทรัพยากรท่ีต้องจัดสรรไปใน 
เรื่องที่จ าเป็นกว่า (กรณีบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) จากผลส ารวจจึงสะท้อนให้เหน็ว่า บริษัทจดทะเบยีน 
ยังมองเรื่อง CG เป็นเรื่องที่แยกสว่นจากการประกอบธุรกจิ 

 

ดังนั้น ส านักงานจึงเห็นความจ าเป็นในการออกหลักการบริหารกิจการที่ดีใหม่เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทผู้น าที่รับผิดชอบในกลไกบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวจะบูรณาการ 
ประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน 
การติดตามและการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลให้บริษัทจดทะเบยีนด าเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณคา่ใหก้ิจการอยา่งยัง่ยืน  

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักการบริหารกิจการที่ดบีรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้และได้รับการยอมรบัจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ส านักงานจึงเห็นควรให้ผู้มีส่วนไดเ้สียส าคัญเขา้มามีส่วนร่วมในการยกร่างตั้งแต่ต้น โดยได้
แต่งตัง้คณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบยีน โดยมีนายชนินท์ ว่องกุศลกจิ เป็นประธาน และ 
มีผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน ได้แก่  ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบยีนไทย  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการจัดการธุรกจิแห่งประเทศไทย และนางวารุณี 
ปรีดานนท์ หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  นอกจากนี้ ส านกังานได้ประชุมหารือกับผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญดา้นบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลายครัง้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

4.  หลักการบริหารกิจการทีด่นีี้มีสาระส าคัญ และการน าไปใช้อย่างไร 
หลักการบริหารกจิการท่ีดีนี้ วางหลักที่คณะกรรมการควรปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี ้  
หลักปฏิบัติ 1   ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร  
                      (Establish Clear Roles and Responsibilities) 
หลักปฏิบัติ 2   ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพือ่ความยัง่ยืน 
 (Define Objectives and Central Ideas) 
หลักปฏิบัติ 3   เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุผล 
 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน 
 (CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
 (Nurture Innovation and Responsible Operations) 
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หลักปฏิบัติ 6   ดูแลให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม   
 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 

หลักการบริหารกจิการท่ีดีมี 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติหลัก เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาน าไปประยุกตใ์ห้เข้ากับบริบทและ

ความจ าเป็นของธุรกิจของบริษัทจดทะเบยีนตามความเหมาะสม ตามหลัก “Apply or Explain” และ 
ส่วนท่ี 2 คือ แนวปฏิบัติและค าอธิบายของหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางหรือค าแนะน าให้คณะกรรมการน าไป

ปรับใช้ (Best Practices) โดยหากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเห็นว่า แนวปฏิบัตติามหลักปฏิบัติใดไม่เหมาะสม
กับบริบทหรือความซับซ้อนของกจิการ คณะกรรมการสามารถพิจารณาก าหนดกลไกหรือมาตรการอื่นท่ีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกันได้   
 

5.  หลักการบริหารกิจการทีด่นีี้ต่างจากหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 อย่างไร 
เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักการบรหิารกิจการท่ีดีได้น ามาจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ปี 2555 แต่น าเสนอ

ในบริบทหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธรุกิจ ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายของ
กิจการ การก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน การประกอบธุรกจิ การดูแลและพัฒนาคน การบรหิารจัดการความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงาน รวมทั้งบูรณาการประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการ 
ทางธุรกจิ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ คณะกรรมการสามารถใช้หลักการบริหารกิจการท่ีดีนี ้เป็นกรอบแนวคดิในการก าหนดมาตรการ
ก ากับดูแลให้กจิการสามารถด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ สร้างคุณค่าในระยะยาวและเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในฐานะ 
Corporate Citizen ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 

อย่างไรก็ดี เพื่อใหห้ลักการบริหารกิจการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีปรับปรุงเปล่ียนแปลง จึงมีการปรับปรุง 
และเพิ่มเติมจากหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 ดงันี้ 

1. เน้นบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยมกีารแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
อย่างชัดเจนออกเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ เรื่องทีค่ณะกรรมการพิจารณารว่มกับฝ่าย
จัดการ คอยตดิตามใหม้ั่นใจวา่ ฝ่ายจัดการได้ไปด าเนินการตามที่ได้พิจารณารว่มกันไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการควรให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
                 2. เพิ่มมิตเิชิงคุณภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก โดยผ่านการวิเคราะหร์ะบบนิเวศ (Ecosystem) 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement) ตลอดจนคา่นิยมขององค์กรท่ีควรสะท้อนการบริหาร
กิจการที่ด ี

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการท่ีชดัเจน ซึง่จากเดมิไม่ได้มีการระบุ 
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอยา่งชดัเจน คณะกรรมการ 

อาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่ร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ก็ได้ เพื่อเปน็อีกหน่ึงทางเลือกใน
การสร้างความถว่งดุลระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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4. การใช้การประเมิน Corporate Governance Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (ซึ่งประเมิน
จากการเปดิเผยข้อมูล) เป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบยีนปฏิบัติ ท าให้บริษัทจดทะเบียนส่วนมากสนใจ
รูปแบบมากกว่าการปฏิบัตใิห้เกดิผลในการประกอบธุรกิจ หรือเน้นในเรื่อง Form มากกว่า Substance 

 

ส านักงานจึงได้ส ารวจความคิดเห็นของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนถึงปจัจัยทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการท าให้เกิด CG in Substance เมื่อปี 2558 พบว่า อุปสรรคส าคัญ ได้แก่ การขาดกระบวนการท่ีท าใหเ้กิด 
CG in Substance ผู้ถือหุ้นใหญ่และคณะกรรมการไม่เห็นประโยชน์ และความจ ากดัของทรัพยากรท่ีต้องจัดสรรไปใน 
เรื่องที่จ าเป็นกว่า (กรณีบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) จากผลส ารวจจึงสะท้อนให้เหน็ว่า บริษัทจดทะเบยีน 
ยังมองเรื่อง CG เป็นเรื่องที่แยกสว่นจากการประกอบธุรกจิ 

 

ดังนั้น ส านักงานจึงเห็นความจ าเป็นในการออกหลักการบริหารกิจการที่ดีใหม่เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทผู้น าที่รับผิดชอบในกลไกบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวจะบูรณาการ 
ประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน 
การติดตามและการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลให้บริษัทจดทะเบยีนด าเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณคา่ใหก้ิจการอยา่งยัง่ยืน  

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักการบริหารกิจการที่ดบีรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้และได้รับการยอมรบัจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ส านักงานจึงเห็นควรให้ผู้มีส่วนไดเ้สียส าคัญเขา้มามีส่วนร่วมในการยกร่างตั้งแต่ต้น โดยได้
แต่งตัง้คณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบยีน โดยมีนายชนินท์ ว่องกุศลกจิ เป็นประธาน และ 
มีผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน ได้แก่  ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบยีนไทย  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการจัดการธุรกจิแห่งประเทศไทย และนางวารุณี 
ปรีดานนท์ หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  นอกจากนี้ ส านกังานได้ประชุมหารือกับผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญดา้นบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลายครัง้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

4.  หลักการบริหารกิจการทีด่นีี้มีสาระส าคัญ และการน าไปใช้อย่างไร 
หลักการบริหารกจิการท่ีดีนี้ วางหลักที่คณะกรรมการควรปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี ้  
หลักปฏิบัติ 1   ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร  
                      (Establish Clear Roles and Responsibilities) 
หลักปฏิบัติ 2   ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพือ่ความยัง่ยืน 
 (Define Objectives and Central Ideas) 
หลักปฏิบัติ 3   เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุผล 
 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน 
 (CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
 (Nurture Innovation and Responsible Operations) 
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หลักปฏิบัติ 6   ดูแลให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม   
 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 

หลักการบริหารกจิการท่ีดีมี 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติหลัก เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาน าไปประยุกตใ์ห้เข้ากับบริบทและ

ความจ าเป็นของธุรกิจของบริษัทจดทะเบยีนตามความเหมาะสม ตามหลัก “Apply or Explain” และ 
ส่วนท่ี 2 คือ แนวปฏิบัติและค าอธิบายของหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางหรือค าแนะน าให้คณะกรรมการน าไป

ปรับใช้ (Best Practices) โดยหากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเห็นว่า แนวปฏิบัตติามหลักปฏิบัติใดไม่เหมาะสม
กับบริบทหรือความซับซ้อนของกจิการ คณะกรรมการสามารถพิจารณาก าหนดกลไกหรือมาตรการอื่นท่ีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกันได้   
 

5.  หลักการบริหารกิจการทีด่นีี้ต่างจากหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 อย่างไร 
เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักการบรหิารกิจการท่ีดีได้น ามาจากหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ปี 2555 แต่น าเสนอ

ในบริบทหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธรุกิจ ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายของ
กิจการ การก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน การประกอบธุรกจิ การดูแลและพัฒนาคน การบรหิารจัดการความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงาน รวมทั้งบูรณาการประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการ 
ทางธุรกจิ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ คณะกรรมการสามารถใช้หลักการบริหารกิจการท่ีดีนี ้เป็นกรอบแนวคดิในการก าหนดมาตรการ
ก ากับดูแลให้กจิการสามารถด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ สร้างคุณค่าในระยะยาวและเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในฐานะ 
Corporate Citizen ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 

อย่างไรก็ดี เพื่อใหห้ลักการบริหารกิจการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีปรับปรุงเปล่ียนแปลง จึงมีการปรับปรุง 
และเพิ่มเติมจากหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 ดงันี้ 

1. เน้นบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยมกีารแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
อย่างชัดเจนออกเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ เรื่องทีค่ณะกรรมการพิจารณารว่มกับฝ่าย
จัดการ คอยตดิตามใหม้ั่นใจวา่ ฝ่ายจัดการได้ไปด าเนินการตามที่ได้พิจารณารว่มกันไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการควรให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
                 2. เพิ่มมิตเิชิงคุณภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก โดยผ่านการวิเคราะหร์ะบบนิเวศ (Ecosystem) 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement) ตลอดจนคา่นิยมขององค์กรท่ีควรสะท้อนการบริหาร
กิจการที่ด ี

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการท่ีชดัเจน ซึง่จากเดมิไม่ได้มีการระบุ 
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอยา่งชดัเจน คณะกรรมการ 

อาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่ร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ก็ได้ เพื่อเปน็อีกหน่ึงทางเลือกใน
การสร้างความถว่งดุลระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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5. ในกรณีเป็นกจิการเป็นของครอบครัว คณะกรรมการควรเข้าใจถึง Family Governance ที่อาจมผีลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

6. เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการในการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณคา่ให้แก่
กิจการ การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ใหเ้กิดข้อมูลร่ัวไหล การรักษา
ความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) และการดูแล
ความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการ
ด าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และกลไกหรือการด าเนินการท่ีจะดแูลให้พนักงานมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 

 

6.  บริษัทจดทะเบียนต้องปรับตัวอย่างไร 
1.  การเปิดเผยขอ้มูล  

โดยที่การเปดิเผยข้อมูลเกีย่วกับบรรษัทภิบาลในปัจจุบันใช้หลัก Comply or Explain ซึ่งอาจพจิารณาได้วา่  
เป็นการก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดและเป็น Form เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ หลักปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการท่ีดีเป็นเพียงหลักการและแนวทางให้กับคณะกรรมการในการพิจารณาน าไปประยุกต์ให้เขา้กับบริบทและ
ความจ าเป็นของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยบางส่วนของหลักการบริหารกิจการที่ดีสามารถน าไปปฏิบัติได้โดยตรง  
แต่บางส่วนอาจต้องน าไปปรับใชใ้ห้เขา้กับบริบทหรือขนาดของบริษัทจดทะเบียนตามความเหมาะสม  ดังนั้น ส านักงานจึง
เห็นควรปรับการเปิดเผยข้อมูลจาก Comply or Explain เป็น Apply or Explain โดยหากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
เห็นว่า หลักปฏิบัตใิดตาม CG Code ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือความซับซ้อนของกจิการ คณะกรรมการสามารถพจิารณา
ก าหนดกลไกหรือมาตรการอื่นทีส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์เดยีวกันได้   

 

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนจะเริ่มเปดิเผยข้อมูลตามประเด็นในหลักการบริหารกิจการท่ีดีในปี 2562 
 

2.  การประเมิน Corporate Governance Report (CGR) 
โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้น ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2555  

ซึ่งเป็นหลักทีใ่ช้พฒันาเกณฑ์การประเมิน CGR ในปัจจุบัน และประมาณร้อยละ 70 ของหลักปฏิบตัิตามหลักการบริหาร
กิจการท่ีดีได้ครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ CGR อยู่แล้ว ดังนั้น ในระยะแรก (ปี 2560 - 2561) ภายหลังจากหลักการบริหาร
กิจการท่ีดีใหม่ได้ออกเผยแพร่ บริษัทจดทะเบียนจะยังคงถูกประเมนิด้วยเกณฑ์ CGR ตามเดิม เพื่อให้ไม่ต้องกังวลกับ 
ผลการประเมิน และสร้างความคุน้ชินในการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้จรงิ โดยในระหว่างนี้ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยจะพจิารณาประเด็นตามหลักการบรหิารกิจการท่ีดีที่สามารถน ามาใชใ้นการทบทวนเกณฑ์ 
การประเมิน เพื่อใหก้ารประเมิน CGR ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในระดับ 
ประเทศ สามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ของการท่ีบริษัทจดทะเบียนมี CG in Substance ได้อย่างแท้จริง  

 

ในส่วนการประเมินระดับสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งการปรับแก้เกณฑ์ประเมินนั้น คงท าได้ยาก
เพราะทุกประเทศต้องเห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับบริษัทจดทะเบยีนส่วนใหญจ่ะถูกประเมินดว้ย CGR เพียงเกณฑเ์ดยีว  
โดยจะมเีพียงบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ (TOP 100) เท่านั้นทีจ่ะถูกประเมินสองเกณฑ์ ซึ่งบริษัทจดทะเบยีนขนาดใหญ ่
 

 
 

 

ส่วนใหญ่จะปฏิบัตติามหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้อยู่แลว้ จึงเหน็ว่า น่าจะยงัคงมีการประเมินท้ัง CGR และ ASEAN CG 
Scorecard ในไทยต่อไปได้ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้รายงานฉบับเดยีวกันส าหรับการประเมินทั้งสองเกณฑ์  
เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระ 
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5. ในกรณีเป็นกจิการเป็นของครอบครัว คณะกรรมการควรเข้าใจถึง Family Governance ที่อาจมผีลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

6. เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการในการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณคา่ให้แก่
กิจการ การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ใหเ้กิดข้อมูลร่ัวไหล การรักษา
ความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) และการดูแล
ความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการ
ด าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน และกลไกหรือการด าเนินการท่ีจะดแูลให้พนักงานมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 

 

6.  บริษัทจดทะเบียนต้องปรับตัวอย่างไร 
1.  การเปิดเผยขอ้มูล  

โดยที่การเปดิเผยข้อมูลเกีย่วกับบรรษัทภิบาลในปัจจุบันใช้หลัก Comply or Explain ซึ่งอาจพจิารณาได้วา่  
เป็นการก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดและเป็น Form เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ หลักปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการท่ีดีเป็นเพียงหลักการและแนวทางให้กับคณะกรรมการในการพิจารณาน าไปประยุกต์ให้เขา้กับบริบทและ
ความจ าเป็นของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยบางส่วนของหลักการบริหารกิจการที่ดีสามารถน าไปปฏิบัติได้โดยตรง  
แต่บางส่วนอาจต้องน าไปปรับใชใ้ห้เขา้กับบริบทหรือขนาดของบริษัทจดทะเบียนตามความเหมาะสม  ดังนั้น ส านักงานจึง
เห็นควรปรับการเปิดเผยข้อมูลจาก Comply or Explain เป็น Apply or Explain โดยหากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
เห็นว่า หลักปฏิบัตใิดตาม CG Code ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือความซับซ้อนของกจิการ คณะกรรมการสามารถพจิารณา
ก าหนดกลไกหรือมาตรการอื่นทีส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์เดยีวกันได้   

 

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนจะเริ่มเปดิเผยข้อมูลตามประเด็นในหลักการบริหารกิจการท่ีดีในปี 2562 
 

2.  การประเมิน Corporate Governance Report (CGR) 
โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้น ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2555  

ซึ่งเป็นหลักทีใ่ช้พฒันาเกณฑ์การประเมิน CGR ในปัจจุบัน และประมาณร้อยละ 70 ของหลักปฏิบตัิตามหลักการบริหาร
กิจการท่ีดีได้ครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ CGR อยู่แล้ว ดังนั้น ในระยะแรก (ปี 2560 - 2561) ภายหลังจากหลักการบริหาร
กิจการท่ีดีใหม่ได้ออกเผยแพร่ บริษัทจดทะเบียนจะยังคงถูกประเมนิด้วยเกณฑ์ CGR ตามเดิม เพื่อให้ไม่ต้องกังวลกับ 
ผลการประเมิน และสร้างความคุน้ชินในการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้จรงิ โดยในระหว่างนี้ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยจะพจิารณาประเด็นตามหลักการบรหิารกิจการท่ีดีที่สามารถน ามาใชใ้นการทบทวนเกณฑ์ 
การประเมิน เพื่อใหก้ารประเมิน CGR ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในระดับ 
ประเทศ สามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ของการท่ีบริษัทจดทะเบียนมี CG in Substance ได้อย่างแท้จริง  

 

ในส่วนการประเมินระดับสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งการปรับแก้เกณฑ์ประเมินนั้น คงท าได้ยาก
เพราะทุกประเทศต้องเห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับบริษัทจดทะเบยีนส่วนใหญจ่ะถูกประเมินดว้ย CGR เพียงเกณฑเ์ดยีว  
โดยจะมเีพียงบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ (TOP 100) เท่านั้นทีจ่ะถูกประเมินสองเกณฑ์ ซึ่งบริษัทจดทะเบยีนขนาดใหญ ่
 

 
 

 

ส่วนใหญ่จะปฏิบัตติามหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้อยู่แลว้ จึงเหน็ว่า น่าจะยงัคงมีการประเมินท้ัง CGR และ ASEAN CG 
Scorecard ในไทยต่อไปได้ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้รายงานฉบับเดยีวกันส าหรับการประเมินทั้งสองเกณฑ์  
เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระ 
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หลักปฏิบัติ 
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หลักปฏิบัติ  
 
หลักปฏิบัติ 1  
 

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร  
Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities 

 
หลักปฏิบัต ิ1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งดูแลการบริหารกิจการ  
 
หลักปฏิบัต ิ1.2 
การบริหารกิจการควรเปน็ไปเพื่อการสร้างคณุค่าแกก่ิจการอย่างย่ังยืน 
 
หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเอาใจใส่ระมัดระวัง  
(Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty)  
 
หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักปฏิบัติ 2   
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
Define Objectives and Central Ideas 

 
หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธรุกิจของกิจการ บนพืน้ฐานของการสร้างกิจการ
อย่างยั่งยืน เพือ่เปน็แนวทางหลักใหทุ้กคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั  
 
หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายในระยะเวลาปานกลางและประจ าปีของกจิการ
น าไปสูก่ารบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการ 
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หลักปฏิบัติ 3 
 

เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 
Strengthen Board Effectiveness 

 
หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เปน็อิสระ ที่เหมาะสมและจ าเปน็ต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว้  
 
หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดลุพินิจในการตัดสนิใจอย่างมอีิสระ  
 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว ้ 
 
หลักปฏิบัต ิ3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนนิงาน                   
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
หลักปฏิบัต ิ3.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  
 
หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนมคีวามเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย 
 
หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการควรจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย  
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หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการ 
ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
 
หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเปน็ และมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนนุ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ 4 
 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน 
CEO and People Management 

 
หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนนิการให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงมีทกัษะและคุณลกัษณะที่
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการสรรหาและพัฒนา การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน 
และการประเมินผลที่เหมาะสม           
 
หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดงานที่เหมาะสม  
 
หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักปฏิบัติ 5  
 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Operations  
 
หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญและสนับสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธรุกิจควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณประโยชนต์่อลกูค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และเปน็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเปน็แผนด าเนนิการ (Operational Plan) 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนนิการสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ 
(Strategies) และเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม  
 
หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร จัดการ พัฒนา ทรัพยากรให้สอดคลอ้งสัมพันธก์ัน ไปในทิศทาง          
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้  
 
หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์และการด าเนินงาน 
และดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกจิและพัฒนาผลการด าเนนิงาน และเพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการ  
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หลักปฏิบัติ 6 
 

ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

 
หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการด าเนินงาน 
คู่มือการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 
หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ได้ระหว่างบริษทักบั 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมคิวรในทรัพย์สนิ ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพนัธเ์กี่ยวโยงกับบริษทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 
 
หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการควรจัดให้มนีโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัที่ชัดเจน และสื่อสารในทกุระดับ
ขององค์กรเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
หลักปฏิบัติ 6.5  
คณะกรรมการควรดูแลให้กจิการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณมีีการชี้เบาะแส  
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หลักปฏิบัติ 6.4  
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18

 
 

18 
 

หลักปฏิบัติ 7 
 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 
หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มูลต่าง ๆ ถูกต้อง 
เพียงพอ เปน็ไปตามแนวปฏิบตัิทีด่ี และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง  
 
หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้
ของกิจการ   
 
หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอืน่ที่จะสามารถกอบกูฐ้านะการด าเนนิงานได้ ทั้งนี้ ภายใต้ 
การค านึงถึงสิทธขิองเจ้าหนี ้
 
หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม  
 
หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหีนว่ยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทนุสัมพันธ์ เพื่อสือ่สารกับ
บุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง เชน่ นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
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หลักปฏิบัติ 8 
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

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

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร  
Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities 

 
หลักปฏิบัต ิ1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งดูแลการบริหารกิจการ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
 หน้าที่ในการบริหารกจิการครอบคลุมถึงการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์หรือกลไกใด ๆ ที่ใชใ้นการ 
 (1)  ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลัก 

 (2)  ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

 (3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน 
 
หลักปฏิบัต ิ1.2 
การบริหารกิจการควรเปน็ไปเพื่อการสร้างคณุค่าแกก่ิจการอย่างย่ังยืน 
 
แนวปฏิบัต ิ
1.2.1 การสร้างคุณคา่ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนควรครอบคลุมถงึ 

(1)   การมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าให้กจิการไดใ้นระยะยาว (Creating Value with Long-Term 
Perspective) 

(2)   ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) 
(3)   เป็นประโยชน์หรือลดการสรา้งผลกระทบทางลบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม (Good Corporate Citizen)  
(4)  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปจัจยัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ (Resilience)  

1.2.2 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการไม่ควรค านึงถึงเฉพาะผลประกอบการทางการเงิน
เพียงประการเดียว แต่ควรค านงึถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมประกอบดว้ย 

1.2.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลของบรษิัทและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ป็นลายลักษณอ์ักษร  
1.2.4  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกเพียงพอท่ีเอื้อให้ทกุคนในองคก์รมีการปฏิบัติจรงิตามนโยบายบรรษัทภิบาลของ

บริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ มีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ ตลอดจนติดตามให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที ่2 
แนวปฏิบัติและค าอธิบาย 
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หลักปฏิบัติ 1  
 

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร  
Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities 

 
หลักปฏิบัต ิ1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งดูแลการบริหารกิจการ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
 หน้าที่ในการบริหารกจิการครอบคลุมถึงการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์หรือกลไกใด ๆ ที่ใชใ้นการ 
 (1)  ก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลัก 

 (2)  ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

 (3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน 
 
หลักปฏิบัต ิ1.2 
การบริหารกิจการควรเปน็ไปเพื่อการสร้างคณุค่าแกก่ิจการอย่างย่ังยืน 
 
แนวปฏิบัต ิ
1.2.1 การสร้างคุณคา่ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนควรครอบคลุมถงึ 

(1)   การมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าให้กจิการไดใ้นระยะยาว (Creating Value with Long-Term 
Perspective) 

(2)   ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) 
(3)   เป็นประโยชน์หรือลดการสรา้งผลกระทบทางลบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม (Good Corporate Citizen)  
(4)  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปจัจยัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ (Resilience)  

1.2.2 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการไม่ควรค านึงถึงเฉพาะผลประกอบการทางการเงิน
เพียงประการเดียว แต่ควรค านงึถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมประกอบดว้ย 

1.2.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลของบรษิัทและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ป็นลายลักษณอ์ักษร  
1.2.4  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกเพียงพอท่ีเอื้อให้ทกุคนในองคก์รมีการปฏิบัติจรงิตามนโยบายบรรษัทภิบาลของ

บริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ มีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ ตลอดจนติดตามให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเอาใจใส่ระมัดระวัง  
(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty)  
 
แนวปฏิบัต ิ
1.3.1   ในการพิจารณาวา่ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) แล้วหรือไมน่ั้น โดยทั่วไป     

ถ้าการกระท าหรือการตัดสินใจนั้น ได้ท าในลักษณะดังนี้ ก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว  
(1)  ท าโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนัน้พึงจะกระท า  
(2)  ท าโดยมีข้อมูลอย่างเพยีงพอ (Informed Basis) และ  
(3)  ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยวา่ข้อมูลน้ันจะไม่น่าเชือ่ถือ  

1.3.2   หน้าที่ซื่อสัตย์สุจรติ (Duty of Loyalty) หมายถึง ความซื่อสัตยต์่อองค์กร ซึง่ไม่ใช่เฉพาะการไม่ทจุรติ แต่ยังรวมถงึ
การกระท าดังต่อไปนี้ด้วย   
(1)  การกระท าที่มีจดุมุ่งหมายโดยชอบ (Proper Purpose)  
(2)  การตัดสินใจโดยไมม่ีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมการหรือ

กรรมการผู้จดัการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียกับรายการใด ๆ ใหก้รรมการอื่นที่ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของรายการน้ัน โดยกิจการสามารถด าเนินรายการดังกล่าวได้ หากกรรมการอื่นที่ไม่มีส่วนได้
เสียเห็นวา่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ  

(3)   การไม่น าข้อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนต์นเองหรือบุคคลอื่น 
 
หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมาย 

 
แนวปฏิบัต ิ  
1.4.1  คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการท่ีระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                  

เพื่อใช้อา้งองิในการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการทุกคน และควรมกีารทบทวนกฎบัตรดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งน้อย 
ปีละครั้ง และควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจดัการอยา่ง
สม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทศิทางขององค์กร   

1.4.2  เนื่องจากคณะกรรมการมกัจะมอบหมายการจดัการกิจการใหแ้ก่ฝา่ยจดัการ แต่การมอบหมายดงักล่าวมิได้                   
เป็นการปลดเปล้ืองหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการยงัคงมีหน้าที่ตดิตามดูแล 
ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ไดร้ับมอบหมาย  นอกจากนี้  การมอบหมายอ านาจให้ฝ่ายจัดการน้ัน ควรกระท า
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจที่ชัดเจน  โดยขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น ดังนี้  
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(1)   เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและมี 
การพิจารณาเป็นอย่างดี (ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการในบางเรื่องอาจมกีารหารือร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการดว้ยก็ได้) เช่น 
ก.  การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจสะท้อนออกมาให้รูปของวิสัยทัศน์                   

พันธกิจ ค่านยิมองค์กร 
ข.  การดูแลให้โครงสร้างองคก์ร ประกอบกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกจิ    
ค.  การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ  
ง.  การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
   เป้าหมายหลักขององค์กร  
จ.  การสรรหา พัฒนา ก าหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฉ.  การออกแบบโครงสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทั้งประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

(2)   เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการควรพิจารณารว่มกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องดูแลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเปา้หมาย
หลักในการประกอบธุรกิจ หรือบางเรื่องคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปด าเนินการโดย
คณะกรรมการมีการตดิตาม โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ เช่น 
ก.  การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงานประจ าปี และเป้าหมายที่ต้องการของผลการด าเนินงาน 
ข.  การก ากับดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

ค.  การก าหนดวงเงินท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  
ง.  การก าหนดแผนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
จ.  การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล   
ฉ.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้ 

(3)   เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลระดับนโยบาย เช่น 
ก.  การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ขอบเขตงานควรจะม ี

ความยืดหยุ่นพอให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานท่ีเป็นธุรกจิปกติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดวงเงินท่ีชดัเจน เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจทีจ่ะท าให้เกิดความคล่องตัว แต่ขณะเดียวกัน
ขอบเขตงานก็ไมค่วรจะกว้างเกินไป    

ข.  การจดัซื้อจดัจา้ง  เช่น  คณะกรรมการไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงในการคัดเลือกคู่สัญญา หรือส่ังการ 
ให้ซื้อสินคา้/บริการจากผู้ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย  

ค.  การรับบุคลากรเข้าท างาน 
1.4.3   คณะกรรมการต้องมั่นใจได้วา่ มกีระบวนการให้การด าเนินงานท่ีส าคัญ ๆ เช่น การลงทุน การท าธรุกรรมที่มี 

ผลกระทบต่อกิจการอยา่งมีนยัส าคัญ การท ารายงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
การจา่ยเงินปันผล เป็นต้น ผ่านกระบวนการอนุมัติตามที่กฎหมายก าหนด  
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หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการมีหน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเอาใจใส่ระมัดระวัง  
(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty)  
 
แนวปฏิบัต ิ
1.3.1   ในการพิจารณาวา่ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) แล้วหรือไมน่ั้น โดยทั่วไป     

ถ้าการกระท าหรือการตัดสินใจนั้น ได้ท าในลักษณะดังนี้ ก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว  
(1)  ท าโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนัน้พึงจะกระท า  
(2)  ท าโดยมีข้อมูลอย่างเพยีงพอ (Informed Basis) และ  
(3)  ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยวา่ข้อมูลน้ันจะไม่น่าเชือ่ถือ  

1.3.2   หน้าที่ซื่อสัตย์สุจรติ (Duty of Loyalty) หมายถึง ความซื่อสัตยต์่อองค์กร ซึง่ไม่ใช่เฉพาะการไม่ทจุรติ แต่ยังรวมถงึ
การกระท าดังต่อไปนี้ด้วย   
(1)  การกระท าที่มีจดุมุ่งหมายโดยชอบ (Proper Purpose)  
(2)  การตัดสินใจโดยไมม่ีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมการหรือ

กรรมการผู้จดัการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียกับรายการใด ๆ ใหก้รรมการอื่นที่ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของรายการน้ัน โดยกิจการสามารถด าเนินรายการดังกล่าวได้ หากกรรมการอื่นที่ไม่มีส่วนได้
เสียเห็นวา่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ  

(3)   การไม่น าข้อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนต์นเองหรือบุคคลอื่น 
 
หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมาย 

 
แนวปฏิบัต ิ  
1.4.1  คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการท่ีระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                  

เพื่อใช้อา้งองิในการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการทุกคน และควรมกีารทบทวนกฎบัตรดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งน้อย 
ปีละครั้ง และควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจดัการอยา่ง
สม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทศิทางขององค์กร   

1.4.2  เนื่องจากคณะกรรมการมกัจะมอบหมายการจดัการกิจการใหแ้ก่ฝา่ยจดัการ แต่การมอบหมายดงักล่าวมิได้                   
เป็นการปลดเปล้ืองหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการยงัคงมีหน้าที่ตดิตามดูแล 
ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ไดร้ับมอบหมาย  นอกจากนี้  การมอบหมายอ านาจให้ฝ่ายจัดการน้ัน ควรกระท า
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจที่ชัดเจน  โดยขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น ดังนี้  
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(1)   เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและมี 
การพิจารณาเป็นอย่างดี (ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการในบางเรื่องอาจมกีารหารือร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการดว้ยก็ได้) เช่น 
ก.  การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจสะท้อนออกมาให้รูปของวิสัยทัศน์                   

พันธกิจ ค่านยิมองค์กร 
ข.  การดูแลให้โครงสร้างองคก์ร ประกอบกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกจิ    
ค.  การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ  
ง.  การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
   เป้าหมายหลักขององค์กร  
จ.  การสรรหา พัฒนา ก าหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฉ.  การออกแบบโครงสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทั้งประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

(2)   เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการควรพิจารณารว่มกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องดูแลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเปา้หมาย
หลักในการประกอบธุรกิจ หรือบางเรื่องคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปด าเนินการโดย
คณะกรรมการมีการตดิตาม โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ เช่น 
ก.  การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงานประจ าปี และเป้าหมายที่ต้องการของผลการด าเนินงาน 
ข.  การก ากับดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

ค.  การก าหนดวงเงินท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  
ง.  การก าหนดแผนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
จ.  การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล   
ฉ.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้ 

(3)   เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลระดับนโยบาย เช่น 
ก.  การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ขอบเขตงานควรจะม ี

ความยืดหยุ่นพอให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานท่ีเป็นธุรกจิปกติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดวงเงินท่ีชดัเจน เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจทีจ่ะท าให้เกิดความคล่องตัว แต่ขณะเดียวกัน
ขอบเขตงานก็ไมค่วรจะกว้างเกินไป    

ข.  การจดัซื้อจดัจา้ง  เช่น  คณะกรรมการไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงในการคัดเลือกคู่สัญญา หรือส่ังการ 
ให้ซื้อสินคา้/บริการจากผู้ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย  

ค.  การรับบุคลากรเข้าท างาน 
1.4.3   คณะกรรมการต้องมั่นใจได้วา่ มกีระบวนการให้การด าเนินงานท่ีส าคัญ ๆ เช่น การลงทุน การท าธรุกรรมที่มี 

ผลกระทบต่อกิจการอยา่งมีนยัส าคัญ การท ารายงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
การจา่ยเงินปันผล เป็นต้น ผ่านกระบวนการอนุมัติตามที่กฎหมายก าหนด  
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หลักปฏิบัติ 2   
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
Define Objectives and Central Ideas 

 
หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธรุกิจของกิจการ บนพืน้ฐานของการสร้างกิจการ
อย่างยั่งยืน เพือ่เปน็แนวทางหลักใหทุ้กคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั  
 
แนวปฏิบัต ิ       
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบใหก้ิจการมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจทีช่ัดเจนและ

สามารถส่ือสารออกมาเป็นวิสัยทศัน์และ/หรือ พันธกิจ รวมทั้งค่านยิมเพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมกันส าหรับทุกคนในองค์กร 

2.1.2 การก าหนดวตัถุประสงค์และเปา้หมายหลักควรอยู่บนพื้นฐานของความเขา้ใจใน 3 ด้าน 
(1) เข้าใจสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี  
(2) เข้าใจความต้องการของลูกคา้และผู้มีส่วนได้เสีย 
(3) เข้าใจบริบทตวักิจการเอง อาทิ ความสามารถในการแขง่ขัน ความพร้อมและความช านาญ โอกาสและ 

ความเส่ียงทางธุรกิจ  
โดยกิจการควรเลือกเรื่องที่ส าคัญและสามารถสรา้งคุณรว่มมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการมบีริหารกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล 
การกระท า (Accountability) ความเป็นธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความเอาใจใส่  
(Care and Share) เป็นต้น 

2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าวิสัยทศัน์ พันธกิจ และคา่นยิม ให้สะท้อนอยูใ่นการตัดสินใจและ 
การด าเนินงาน จนสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 
หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายในระยะเวลาปานกลางและประจ าปีของกจิการ
น าไปสูก่ารบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกจิการ 
 
แนวปฏิบัติ    
2.2.1 วัตถุประสงค์และเปา้หมายในระยะเวลาปานกลางและประจ าปีควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงาน ตลอดจน

ค านึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ของกิจการ 
2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและ

ความเส่ียงตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปจัจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักของกจิการ โดยควรมีกลไกที่ท าให้เขา้ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแทจ้ริง  
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2.2.3 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกจิการควรถูกน ามาก าหนดเป็นเรื่องส าคัญทีถู่กบรรจใุนกลยุทธ์และ
แผนงานประจ าปี มีการออกแบบการบริหารจดัการ กระบวนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุม 
การด าเนินงาน รวมทัง้การก าหนดเป้าหมายและการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม 
โดยบูรณาการกระบวนการเหล่านี้ไว้เป็นเนื้อเดียวกันกับกระบวนการประกอบธุรกจิ  

2.2.4 เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกจิการ โดยคณะกรรมการควร
ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจ
น าไปสู่การประพฤติที่ผิดจริยธรรม (Unethical Conduct)  

2.2.5 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการถา่ยทอดวัตถุประสงค์และเปา้หมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี ให้ท่ัวทัง้
องค์กร 

2.2.6 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการตดิตามการด าเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้ม ี
ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและตดิตามผลการด าเนินงาน 

 
ค ำอธิบำย 
  ตัวอยำ่งกลไกในกำรเขำ้ใจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

(1) กำรระบุวิธกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมหรือช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้มีส่วนไดเ้สียกบักิจกำร 
ไว้ชัดเจน เพื่อให้กจิกำรสำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกที่สุด 

(2) กำรระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกีย่วข้องของกิจกำร ทัง้ภำยในและภำยนอก ทั้งระยะใกล้และระยะไกล ทัง้ที่เป็น 
ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่คำ้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล เป็นต้น  

(3) กำรระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงวิเครำะห์ระดับควำมส ำคัญและผลกระทบที่ 
จะเกดิขึ้นต่อทัง้กิจกำรและผู้มีส่วนได้เสีย หำกประเด็นหรือควำมคำดหวงัเหล่ำนั้นไม่ไดก้ำรตอบสนองหรือ 
ด ำเนินกำรอยำ่งใดอย่ำงหน่ึง โดยผลกระทบสำมำรถเป็นได้ทั้งในด้ำนบวกและดำ้นลบ  
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หลักปฏิบัติ 2   
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
Define Objectives and Central Ideas 

 
หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธรุกิจของกิจการ บนพืน้ฐานของการสร้างกิจการ
อย่างยั่งยืน เพือ่เปน็แนวทางหลักใหทุ้กคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั  
 
แนวปฏิบัต ิ       
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบใหก้ิจการมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจทีช่ัดเจนและ

สามารถส่ือสารออกมาเป็นวิสัยทศัน์และ/หรือ พันธกิจ รวมทั้งค่านยิมเพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมกันส าหรับทุกคนในองค์กร 

2.1.2 การก าหนดวตัถุประสงค์และเปา้หมายหลักควรอยู่บนพื้นฐานของความเขา้ใจใน 3 ด้าน 
(1) เข้าใจสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี  
(2) เข้าใจความต้องการของลูกคา้และผู้มีส่วนได้เสีย 
(3) เข้าใจบริบทตวักิจการเอง อาทิ ความสามารถในการแขง่ขัน ความพร้อมและความช านาญ โอกาสและ 

ความเส่ียงทางธุรกิจ  
โดยกิจการควรเลือกเรื่องที่ส าคัญและสามารถสรา้งคุณรว่มมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

2.1.3 ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการมบีริหารกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล 
การกระท า (Accountability) ความเป็นธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความเอาใจใส่  
(Care and Share) เป็นต้น 

2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าวิสัยทศัน์ พันธกิจ และคา่นยิม ให้สะท้อนอยูใ่นการตัดสินใจและ 
การด าเนินงาน จนสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 
หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายในระยะเวลาปานกลางและประจ าปีของกจิการ
น าไปสูก่ารบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกจิการ 
 
แนวปฏิบัติ    
2.2.1 วัตถุประสงค์และเปา้หมายในระยะเวลาปานกลางและประจ าปีควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงาน ตลอดจน

ค านึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ของกิจการ 
2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและ

ความเส่ียงตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปจัจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลักของกจิการ โดยควรมีกลไกที่ท าให้เขา้ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแทจ้ริง  
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2.2.3 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกจิการควรถูกน ามาก าหนดเป็นเรื่องส าคัญทีถู่กบรรจใุนกลยุทธ์และ
แผนงานประจ าปี มีการออกแบบการบริหารจดัการ กระบวนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุม 
การด าเนินงาน รวมทัง้การก าหนดเป้าหมายและการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม 
โดยบูรณาการกระบวนการเหล่านี้ไว้เป็นเนื้อเดียวกันกับกระบวนการประกอบธุรกจิ  

2.2.4 เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกจิการ โดยคณะกรรมการควร
ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจ
น าไปสู่การประพฤติที่ผิดจริยธรรม (Unethical Conduct)  

2.2.5 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการถา่ยทอดวัตถุประสงค์และเปา้หมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี ให้ท่ัวทัง้
องค์กร 

2.2.6 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการตดิตามการด าเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้ม ี
ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและตดิตามผลการด าเนินงาน 

 
ค ำอธิบำย 
  ตัวอยำ่งกลไกในกำรเขำ้ใจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

(1) กำรระบุวิธกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมหรือช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้มีส่วนไดเ้สียกบักิจกำร 
ไว้ชัดเจน เพื่อให้กจิกำรสำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกที่สุด 

(2) กำรระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกีย่วข้องของกิจกำร ทัง้ภำยในและภำยนอก ทั้งระยะใกล้และระยะไกล ทัง้ที่เป็น 
ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่คำ้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล เป็นต้น  

(3) กำรระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงวิเครำะห์ระดับควำมส ำคัญและผลกระทบที่ 
จะเกดิขึ้นต่อทัง้กิจกำรและผู้มีส่วนได้เสีย หำกประเด็นหรือควำมคำดหวงัเหล่ำนั้นไม่ไดก้ำรตอบสนองหรือ 
ด ำเนินกำรอยำ่งใดอย่ำงหน่ึง โดยผลกระทบสำมำรถเป็นได้ทั้งในด้ำนบวกและดำ้นลบ  
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หลักปฏิบัติ 3 
 

เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 
Strengthen Board Effectiveness 

 
หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เปน็อิสระ ที่เหมาะสมและจ าเปน็ต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่ก าหนดไว้  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดา้นลักษณะ 

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ               
เป้าหลักขององคก์ร โดยจดัท าตารางความรู้ความช านาญ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ
โดยรวมที่มคีุณสมบัตเิหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สียได้ รวมทั้งต้องมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่  

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

3.1.3  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่
ถ่วงดุลกันอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การท างานของฝ่ายจัดการได้อยา่งอิสระ ทั้งนี้ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้
กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ  

3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถอืหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 
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หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดลุพินิจในการตัดสนิใจอย่างมอีิสระ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญม่ีหนา้ที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญใ่ห้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไมจ่ ากัด 
ควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่

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

และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร  
(2) การดูแลให้มั่นใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและ 

การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ ่และมีมาตรการท่ีดูแลให้

เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชุม  
(4) การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญ

กันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่น าสู่ที่ประชมุ รวมทั้งประเด็นการก ากับดูแลกจิการ  

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  
3.2.4 ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและ

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

 (1)  องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง หรือ 
(2) แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  

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

3.2.6 คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป ทั้งนี้ ความรับผิดชอบยงัอยู่ที่คณะกรรมการ  
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หลักปฏิบัติ 3 
 

เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 
Strengthen Board Effectiveness 

 
หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เปน็อิสระ ที่เหมาะสมและจ าเปน็ต่อการน าพาองคก์รสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่ก าหนดไว้  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดา้นลักษณะ 

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ               
เป้าหลักขององคก์ร โดยจดัท าตารางความรู้ความช านาญ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ
โดยรวมที่มคีุณสมบัตเิหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สียได้ รวมทั้งต้องมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่  

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

3.1.3  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่
ถ่วงดุลกันอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การท างานของฝ่ายจัดการได้อยา่งอิสระ ทั้งนี้ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้
กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ  

3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถอืหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 
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หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดลุพินิจในการตัดสนิใจอย่างมอีิสระ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญม่ีหนา้ที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญใ่ห้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไมจ่ ากัด 
ควรแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่

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

และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร  
(2) การดูแลให้มั่นใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและ 

การก ากับดูแลกจิการท่ีดี  
(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ ่และมีมาตรการท่ีดูแลให้

เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชุม  
(4) การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญ

กันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่น าสู่ที่ประชมุ รวมทั้งประเด็นการก ากับดูแลกจิการ  

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  
3.2.4 ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและ

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

 (1)  องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง หรือ 
(2) แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  

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

3.2.6 คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป ทั้งนี้ ความรับผิดชอบยงัอยู่ที่คณะกรรมการ  
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3.2.7  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครั้งของการประชมุและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ารว่มประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชดุ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ในรายงานประจ าป ี 

 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว ้ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควร

เป็นกรรมการท่ีต้องถูกสรรหาในปีน้ัน  
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหม้กีารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตาราง

ความรู้ความช านาญ (Skills Matrix) ที่คณะกรรมการอนมุัติ รวมทัง้มีการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าว  
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี้  
ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอยา่งเพียงพอเกีย่วกับบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ   

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะ
มีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านงึถึงผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบด้วย   

3.3.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมกีารเปดิเผยข้อมูลของ 
ที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
หลักปฏิบัต ิ3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนนิงาน                   
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.4.1  คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชกิส่วนใหญแ่ละประธานควรเป็นกรรมการ

อิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑใ์นการจา่ยและรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทน 
ของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มกีารจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.4.2 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรจัดใหม้กีารประชมุ เพื่อพิจารณาหารือรูปแบบและ อัตราคา่ตอบแทน  
และการเชื่อมโยงกับการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 
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3.4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย 
ข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย  
ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย     

ค ำอธิบำย 
1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบที่เป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตัวเงิน  

โดยคณะกรรมกำรควรพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวำมเหมำะสม ทั้งคำ่ตอบแทนในอตัรำคงที่  
(เช่น คำ่ตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม) และคำ่ตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิัท (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ)   
โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษทัสร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไมค่วรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท ำให้เกดิกำรมุง่เน้นแต่
ผลประกอบกำรระยะสั้น 

2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเปำ้หมำยระยะยำวของบรษิัท และอยู่ในลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรท่ีได้รับ
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชดุย่อยควรได้รับคำ่ตอบแทนเพิม่
ที่เหมำะสมด้วย 

 
หลักปฏิบัต ิ3.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.5.1    คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการใหก้รรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพจิารณาถึงประสิทธิภาพ

การท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท แต่รวมแล้วไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารง
ต าแหน่งมีมากเกินไปและควรใหม้ีการเปิดเผยหลักเกณฑด์ังกล่าว 

3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่รับทราบ 
3.5.4 ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มี

ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการตอ้งดแูลให้มั่นใจวา่ 
บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 
ที่ได้จัดใหม้ีขึ้นในรอบปี  
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3.2.7  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครั้งของการประชมุและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ารว่มประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชดุ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ในรายงานประจ าป ี 

 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว ้ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควร

เป็นกรรมการท่ีต้องถูกสรรหาในปีน้ัน  
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหม้กีารประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตาราง

ความรู้ความช านาญ (Skills Matrix) ที่คณะกรรมการอนมุัติ รวมทัง้มีการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าว  
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี้  
ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอยา่งเพียงพอเกีย่วกับบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ   

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะ
มีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านงึถึงผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบด้วย   

3.3.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมกีารเปดิเผยข้อมูลของ 
ที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
หลักปฏิบัต ิ3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนนิงาน                   
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.4.1  คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชกิส่วนใหญแ่ละประธานควรเป็นกรรมการ

อิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑใ์นการจา่ยและรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทน 
ของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มกีารจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.4.2 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรจัดใหม้กีารประชมุ เพื่อพิจารณาหารือรูปแบบและ อัตราคา่ตอบแทน  
และการเชื่อมโยงกับการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 
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3.4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย 
ข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย  
ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย     

ค ำอธิบำย 
1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบที่เป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตัวเงิน  

โดยคณะกรรมกำรควรพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวำมเหมำะสม ทั้งคำ่ตอบแทนในอตัรำคงที่  
(เช่น คำ่ตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม) และคำ่ตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิัท (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ)   
โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษทัสร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไมค่วรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท ำให้เกดิกำรมุง่เน้นแต่
ผลประกอบกำรระยะสั้น 

2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเปำ้หมำยระยะยำวของบรษิัท และอยู่ในลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรท่ีได้รับ
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชดุย่อยควรได้รับคำ่ตอบแทนเพิม่
ที่เหมำะสมด้วย 

 
หลักปฏิบัต ิ3.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.5.1    คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการใหก้รรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพจิารณาถึงประสิทธิภาพ

การท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท แต่รวมแล้วไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารง
ต าแหน่งมีมากเกินไปและควรใหม้ีการเปิดเผยหลักเกณฑด์ังกล่าว 

3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่รับทราบ 
3.5.4 ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มี

ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการตอ้งดแูลให้มั่นใจวา่ 
บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 
ที่ได้จัดใหม้ีขึ้นในรอบปี  
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หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนมคีวามเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถงึ 

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

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

3.6.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมคีวามเหมาะสมและรัดกุมเพยีงพอ 
และการท ารายการตา่งๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

3.6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีกลไกก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพิ่มทุน 
การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เปน็ต้น 

3.6.4 หากเป็นกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการควรดแูลให้มกีารจดัท า Shareholders’ 
Agreement/ ข้อตกลงอื่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทสามารถมีส่วนรว่มในการบริหารในระดับที่ต้องขออนุมัติ และ
สามารถขอข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ ตดิตาม และประกอบการท างบการเงินรวมได้  

 
หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการควรจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ 

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทยีบกับ
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์  

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ควรประเมินท้ังแบบคณะและรายบุคคล โดยอยา่งน้อยต้องเป็นวธิีประเมินดว้ย
ตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพจิารณาใช้วิธปีระเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) ร่วมดว้ยก็
ได้ รวมทั้งเปดิเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3  บริษัทควรจัดใหม้ีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการ 
ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน าและมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถงึความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ที่จ าเป็นอยา่งต่อเนื่อง  
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รบัทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ    
 
หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเปน็ และมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนนุการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.9.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้ารว่มประชุมได้ 
3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

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

3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเข้าสู่วาระ
การประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชมุควรส่งให้แกก่รรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 
3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญเ่ชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดับสูง
ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

3.9.6 คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผู้จัดการใหญ ่เลขานุการบรษิัท หรือผู้บริหาร
อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ยของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและ
กิจการอืน่ที่บริษัทไปลงทุนมคีวามเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถงึ 

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

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

3.6.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมคีวามเหมาะสมและรัดกุมเพยีงพอ 
และการท ารายการตา่งๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

3.6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีกลไกก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพิ่มทุน 
การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เปน็ต้น 

3.6.4 หากเป็นกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการควรดแูลให้มกีารจดัท า Shareholders’ 
Agreement/ ข้อตกลงอื่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทสามารถมีส่วนรว่มในการบริหารในระดับที่ต้องขออนุมัติ และ
สามารถขอข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ ตดิตาม และประกอบการท างบการเงินรวมได้  

 
หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการควรจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย  
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ 

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทยีบกับ
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์  

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ควรประเมินท้ังแบบคณะและรายบุคคล โดยอยา่งน้อยต้องเป็นวธิีประเมินดว้ย
ตนเอง (Self-Evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพจิารณาใช้วิธปีระเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) ร่วมดว้ยก็
ได้ รวมทั้งเปดิเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7.3  บริษัทควรจัดใหม้ีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการ 
ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน าและมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถงึความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ที่จ าเป็นอยา่งต่อเนื่อง  
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รบัทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ    
 
หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเปน็ และมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนนุการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
3.9.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้ารว่มประชุมได้ 
3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

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

3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเข้าสู่วาระ
การประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชมุควรส่งให้แกก่รรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 
3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญเ่ชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดับสูง
ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

3.9.6 คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผู้จัดการใหญ ่เลขานุการบรษิัท หรือผู้บริหาร
อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ยของบริษัท 
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3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้
กรรมการผู้จดัการใหญท่ราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท ในการค าแนะน าเกีย่วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแล
การจดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารส าคัญตา่ง ๆ และกิจกรรม ของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

3.9.9  เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท และดูแลจดัการเกี่ยวกับประชมุคณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ 4 
 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน 
CEO and People Management 

 
หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนนิการให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงมีทกัษะและคุณลกัษณะที่
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการสรรหาและพัฒนา การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน 
และการประเมินผลที่เหมาะสม           
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ ่นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ ่ซึ่งรวมทัง้ 

 (1) รูปแบบค่าตอบแทนระยะส้ัน เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว เช่น ESOP 
 (2) ระดับการจา่ยค่าตอบแทน เช่น สูงกวา่หรือเทา่กับระดับอตุสาหกรรมโดยประมาณ 

(3) ปัจจัยหลักในการประเมินผลงานและจูงใจใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รบั โดยส่ือสารให้ทราบล่วงหน้า 

4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญดู่แลใหม้ีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอยา่งน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญพ่จิารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญเ่สนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง หลักเกณฑแ์ละ
ปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง  

4.1.3 ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรด าเนินการโดยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทั้งหมดเปน็ประจ าทุกปี 
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันล่วงหน้าซึง่ผลประเมินดงักล่าวควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ส่ือสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพื่อ
การพัฒนาให้กรรมการผู้จดัการใหญท่ราบ  

4.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการน าหลักการประเมินผลไปใช้ทัง้องค์กร และติดตามให้กรรมการผู้จดัการใหญ่
ประเมินผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับหลักการประเมินดงักล่าว 

4.1.5 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวธิีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
ใหญแ่ละผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชดัเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษทัท่ีสามารถไป
ด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้
กรรมการผู้จดัการใหญท่ราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท ในการค าแนะน าเกีย่วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแล
การจดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารส าคัญตา่ง ๆ และกิจกรรม ของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

3.9.9  เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท และดูแลจดัการเกี่ยวกับประชมุคณะกรรมการ 
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หลักปฏิบัติ 4 
 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน 
CEO and People Management 

 
หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนนิการให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงมีทกัษะและคุณลกัษณะที่
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการสรรหาและพัฒนา การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน 
และการประเมินผลที่เหมาะสม           
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ ่นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ ่ซึ่งรวมทัง้ 

 (1) รูปแบบค่าตอบแทนระยะส้ัน เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว เช่น ESOP 
 (2) ระดับการจา่ยค่าตอบแทน เช่น สูงกวา่หรือเทา่กับระดับอตุสาหกรรมโดยประมาณ 

(3) ปัจจัยหลักในการประเมินผลงานและจูงใจใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รบั โดยส่ือสารให้ทราบล่วงหน้า 

4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญดู่แลใหม้ีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอยา่งน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญพ่จิารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญเ่สนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง หลักเกณฑแ์ละ
ปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง  

4.1.3 ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรด าเนินการโดยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทั้งหมดเปน็ประจ าทุกปี 
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันล่วงหน้าซึง่ผลประเมินดงักล่าวควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ส่ือสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพื่อ
การพัฒนาให้กรรมการผู้จดัการใหญท่ราบ  

4.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการน าหลักการประเมินผลไปใช้ทัง้องค์กร และติดตามให้กรรมการผู้จดัการใหญ่
ประเมินผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับหลักการประเมินดงักล่าว 

4.1.5 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวธิีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
ใหญแ่ละผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชดัเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษทัท่ีสามารถไป
ด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดงานที่เหมาะสม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญแ่ละผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญร่ายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4.2.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยใหก้รรมการผู้จดัการใหญร่ายงานเป็นประจ าทุกป ี
ถึงส่ิงที่ได้ท าไปในระหวา่งปี และควรพิจารณาควบคูก่ันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่ง 

4.2.3 ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ก่อตั้ง หรือบุคคลในครอบครัวผู้ก่อตั้งกิจการ คณะกรรมการควรเขา้ใจ 
ธรรมนูญครอบครัว (Family Governance) ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ และดูแลไมใ่ห้ประเด็นข้างต้นเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อกจิการ 

 
หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธข์ององคก์ร 

พนักงานในทุกระดับได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเพื่อจูงใจและรักษา
บุคลากรขององคก์รไว้ รวมทัง้มีการส่ือสารให้พนักงานเข้าใจวัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และ 
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้มเีป้าหมายรว่มกันในการสร้างมูลค่าขององคก์ร 

4.3.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กจิการมีกลไกหรือการด าเนินการที่จะดูแลให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจัดการเงิน (Financial Literacy) เพื่อป้องกันความเส่ียงที่จะมีการทุจริต รวมทัง้ควรจัดให้มกีองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ การสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเพยีงพอในการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วง
อายุ ระดับความเส่ียง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ Life Path  
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หลักปฏิบัติ 5  
 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Operations 
 
หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญและสนับสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธรุกิจควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณประโยชนต์่อลกูค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และเปน็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
แนวปฏิบัติ     
5.1.1   คณะกรรมการควรให้ความส าคญักับการสร้างนวตักรรมและดูแลให้ฝ่ายจดัการน าเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวน 

กลยุทธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนการสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม   

5.1.2   คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณคา่ใหก้ิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการวจิัย วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคา้และบริการ รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน 

5.1.3 กิจการอาจรว่มมือกับภาคเีครือขา่ยเพื่อขยายนวัตกรรมออกไปสู่สังคมที่กวา้งขึ้น โดยเชิญชวนคูค่้าให้มาพฒันา
นวัตกรรมรว่มกัน  

ค ำอธิบำย 
นวัตกรรมกำรควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ลูกคำ้หรือคู่คำ้ สังคมและส่ิงแวดล้อม และ
เป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกดิพฤติกรรมที่ไมเ่หมำะสมหรือกจิกรรมที่ผิดกฎหมำย   
 

หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเปน็แผนด าเนนิการ (Operational Plan) 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนนิการสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ 
(Strategies) และเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า กจิการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม โดยอาจจัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัตเิพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกส่วนในองค์กร  
5.2.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยช่องทางดงักล่าวควรมี

ความสะดวกและมมีากกวา่หน่ึงช่องทาง การก าหนดกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน กระบวนการติดตาม 
ความคืบหน้า และการเปดิเผยกระบวนการดังกลา่วในเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปี 

ค ำอธิบำย 
นโยบำยหรือแนวปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
ควรอยำ่งน้อยครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี ้
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หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดงานที่เหมาะสม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญแ่ละผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญร่ายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4.2.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยใหก้รรมการผู้จดัการใหญร่ายงานเป็นประจ าทุกป ี
ถึงส่ิงที่ได้ท าไปในระหวา่งปี และควรพิจารณาควบคูก่ันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่ง 

4.2.3 ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ก่อตั้ง หรือบุคคลในครอบครัวผู้ก่อตั้งกิจการ คณะกรรมการควรเขา้ใจ 
ธรรมนูญครอบครัว (Family Governance) ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ และดูแลไมใ่ห้ประเด็นข้างต้นเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อกจิการ 

 
หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
4.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธข์ององคก์ร 

พนักงานในทุกระดับได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเพื่อจูงใจและรักษา
บุคลากรขององคก์รไว้ รวมทัง้มีการส่ือสารให้พนักงานเข้าใจวัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และ 
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้มเีป้าหมายรว่มกันในการสร้างมูลค่าขององคก์ร 

4.3.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กจิการมีกลไกหรือการด าเนินการที่จะดูแลให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจัดการเงิน (Financial Literacy) เพื่อป้องกันความเส่ียงที่จะมีการทุจริต รวมทัง้ควรจัดให้มกีองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ การสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเพยีงพอในการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วง
อายุ ระดับความเส่ียง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ Life Path  
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หลักปฏิบัติ 5  
 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Operations 
 
หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคัญและสนับสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธรุกิจควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณประโยชนต์่อลกูค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และเปน็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
แนวปฏิบัติ     
5.1.1   คณะกรรมการควรให้ความส าคญักับการสร้างนวตักรรมและดูแลให้ฝ่ายจดัการน าเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวน 

กลยุทธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนการสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม   

5.1.2   คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณคา่ใหก้ิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการวจิัย วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคา้และบริการ รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน 

5.1.3 กิจการอาจรว่มมือกับภาคเีครือขา่ยเพื่อขยายนวัตกรรมออกไปสู่สังคมที่กวา้งขึ้น โดยเชิญชวนคูค่้าให้มาพฒันา
นวัตกรรมรว่มกัน  

ค ำอธิบำย 
นวัตกรรมกำรควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ลูกคำ้หรือคู่คำ้ สังคมและส่ิงแวดล้อม และ
เป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกดิพฤติกรรมที่ไมเ่หมำะสมหรือกจิกรรมที่ผิดกฎหมำย   
 

หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเปน็แผนด าเนนิการ (Operational Plan) 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนนิการสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ 
(Strategies) และเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า กจิการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม โดยอาจจัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัตเิพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกส่วนในองค์กร  
5.2.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยช่องทางดงักล่าวควรมี

ความสะดวกและมมีากกวา่หน่ึงช่องทาง การก าหนดกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน กระบวนการติดตาม 
ความคืบหน้า และการเปดิเผยกระบวนการดังกลา่วในเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปี 

ค ำอธิบำย 
นโยบำยหรือแนวปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
ควรอยำ่งน้อยครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี ้
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(1) ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนษุยชน 
ได้แก่ กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม กำรจัดสวัสดกิำรท่ีไม่น้อยกวำ่ที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือมำกกวำ่ตำมควำมเหมำะสม กำรดแูลสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
กำรอบรมให้ควำมรู้ พฒันำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถงึเปิดโอกำสให้พนักงำนมีโอกำส
พัฒนำทักษะกำรท ำงำนในด้ำนอืน่ๆ 

(2) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ 
กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดชว่งอำยุสินคำ้และบริกำร รวมถึงกำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เพื่อกำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้และบริกำร รวมทั้งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ต้องกระท ำอยำ่งมีควำม
รับผิดชอบ ไม่ท ำให้เกดิควำมเขำ้ใจผิด หรือกระตุ้นกำรสร้ำงนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรใชจ้่ำยเกินตัว 

(3) ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ โดยมีกระบวนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม กำรช่วย
ให้ควำมรู้ พฒันำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ชี้แจงและ
ดูแลให้คู่คำ้เคำรพสิทธิมนษุยชนและปฏิบัติต่อแรงงำนตนเองอยำ่งเป็นธรรม รวมถงึตดิตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่ค้ำ เพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอยำ่งยัง่ยืน 

(4) ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรท่ีสำมำรถสร้ำงเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อยำ่งเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเร็จในระยะยำว 

(5) ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใชว้ัตถดุิบ กำรใช้พลังงำน (ส ำหรับกำรผลิต ขนส่งหรือใน
ส ำนักงำน) กำรใช้น้ ำ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวยีน กำรดูแลและฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปลดปล่อยและจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปดิเผยโปร่งใสและและไม่เอำเปรียบคู่แข่งทำงธุรกจิ 
(7) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รับชั่น โดยก ำหนดให้บริษัทมแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รับชั่นต่อสำธำรณะ อำจเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือขำ่ยกับบริษัทอืน่ๆ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
รวมถงึสนับสนุนให้คู่คำ้เขำ้ร่วมเป็นภำคีเครือขำ่ยดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร จัดการ พัฒนา ทรัพยากรให้สอดคลอ้งสัมพันธก์ัน ไปในทิศทาง          
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ฝ่ายจดัการมีการดูแลการใช้ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน พัฒนา ตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมคีวามคุม้คา่ (Good Value for 
Money)    
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ค ำอธิบำย 
ทรัพยำกรที่กจิกำรควรค ำนึงถึงควรมีอยำ่งน้อย 6 ด้ำน ได้แก ่ทรัพยำกรดำ้นกำรเงิน (Financial Capital) ด้ำนกำร
ผลิต (Manufactured Capital) ด้ำนควำมรู้ (Intellectual Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) ด้ำนสังคม
และควำมสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และด้ำนธรรมชำติ (Natural Capital)  

 
หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์และการด าเนินงาน 
และดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกจิและพัฒนาผลการด าเนนิงาน  และเพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.4.1  คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพือ่ให้มั่นใจได้วา่                   

กิจการมีการใช้และรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
ค ำอธิบำย 

ตัวอยำ่งประเด็นในนโยบำยกำรก ำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(1)    กิจกำรได้ท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 (2)   กิจกำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และรกัษำควำมลับทำงธุรกจิไม่ให้ร่ัวไหล    
(3)   กิจกำรพิจำรณำควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำว   
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(1) ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนษุยชน 
ได้แก่ กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม กำรจัดสวัสดกิำรท่ีไม่น้อยกวำ่ที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือมำกกวำ่ตำมควำมเหมำะสม กำรดแูลสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
กำรอบรมให้ควำมรู้ พฒันำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถงึเปิดโอกำสให้พนักงำนมีโอกำส
พัฒนำทักษะกำรท ำงำนในด้ำนอืน่ๆ 

(2) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ 
กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดชว่งอำยุสินคำ้และบริกำร รวมถึงกำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เพื่อกำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้และบริกำร รวมทั้งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ต้องกระท ำอยำ่งมีควำม
รับผิดชอบ ไม่ท ำให้เกดิควำมเขำ้ใจผิด หรือกระตุ้นกำรสร้ำงนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรใชจ้่ำยเกินตัว 

(3) ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ โดยมีกระบวนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม กำรช่วย
ให้ควำมรู้ พฒันำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ชี้แจงและ
ดูแลให้คู่คำ้เคำรพสิทธิมนษุยชนและปฏิบัติต่อแรงงำนตนเองอยำ่งเป็นธรรม รวมถงึตดิตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่ค้ำ เพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอยำ่งยัง่ยืน 

(4) ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรท่ีสำมำรถสร้ำงเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อยำ่งเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเร็จในระยะยำว 

(5) ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใชว้ัตถดุิบ กำรใช้พลังงำน (ส ำหรับกำรผลิต ขนส่งหรือใน
ส ำนักงำน) กำรใช้น้ ำ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวยีน กำรดูแลและฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปลดปล่อยและจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปดิเผยโปร่งใสและและไม่เอำเปรียบคู่แข่งทำงธุรกจิ 
(7) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รับชั่น โดยก ำหนดให้บริษัทมแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รับชั่นต่อสำธำรณะ อำจเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือขำ่ยกับบริษัทอืน่ๆ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
รวมถงึสนับสนุนให้คู่คำ้เขำ้ร่วมเป็นภำคีเครือขำ่ยดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร จัดการ พัฒนา ทรัพยากรให้สอดคลอ้งสัมพันธก์ัน ไปในทิศทาง          
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ฝ่ายจดัการมีการดูแลการใช้ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน พัฒนา ตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมคีวามคุม้คา่ (Good Value for 
Money)    
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ค ำอธิบำย 
ทรัพยำกรที่กจิกำรควรค ำนึงถึงควรมีอยำ่งน้อย 6 ด้ำน ได้แก ่ทรัพยำกรดำ้นกำรเงิน (Financial Capital) ด้ำนกำร
ผลิต (Manufactured Capital) ด้ำนควำมรู้ (Intellectual Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) ด้ำนสังคม
และควำมสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และด้ำนธรรมชำติ (Natural Capital)  

 
หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์และการด าเนินงาน 
และดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกจิและพัฒนาผลการด าเนนิงาน  และเพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการ  
 
แนวปฏิบัต ิ 
5.4.1  คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพือ่ให้มั่นใจได้วา่                   

กิจการมีการใช้และรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
ค ำอธิบำย 

ตัวอยำ่งประเด็นในนโยบำยกำรก ำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(1)    กิจกำรได้ท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 (2)   กิจกำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และรกัษำควำมลับทำงธุรกจิไม่ให้ร่ัวไหล    
(3)   กิจกำรพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำว   
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หลักปฏิบัติ 6 
 

ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control   

 
หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการด าเนนิงาน 
คู่มือการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัตงิานในกระบวน

การบริหารความเส่ียงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดยีวกัน และสอดคล้องกับเปา้หมายและกลยุทธ์ของ
กิจการ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเส่ียงควรได้รับการทบทวนเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 ครั้ง และควรให้ความส าคัญ 
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายด้วย  

6.1.2 คณะกรรมการควรเขา้ใจความเส่ียงที่ส าคัญ อนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับได้  
6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลบริษัทใหม้ีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ

ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  
6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ได้ระบุไว้ 

เพื่อจัดล าดับความเส่ียงและเลือกใชว้ิธีจดัการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มี
นโยบายและวิธกีารปฏิบัตงิานเพือ่ให้มั่นใจวา่ การบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรอง 
ข้อ 6.1.1 – 6.1.3 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหก้ิจการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่เกีย่วข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐาน หลักการ แนวปฏิบัติที่ดี ธรรมเนยีมปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม ทั้งของในประเทศและในระดับสากลร่วมดว้ยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอาจเลือกใช้ที่
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและ/หรือท่ีเกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมที่บริษัทสังกัด 

ค ำอธิบำย 
1. ควำมเส่ียงหลักที่คณะกรรมกำรควรใหค้วำมส ำคัญตำมข้อ 6.1.3 อำจแบง่ออกเป็น ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบข้อบงัคับ (Compliance Risk) เป็นต้น 

2.  กำรจดักำรควำมเส่ียงที่กจิกำรอำจเลือกใช้ตำมข้อ 6.1.4 เช่น กำรยอมรับควำมเส่ียง (Take) กำรลดหรือ 
กำรควบคุมควำมเส่ียง (Treat) กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Terminate) และกำรถ่ำยโอนควำมเส่ียง (Transfer) 
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หลักปฏิบัติ 6.2  
คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทกุคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิละหน้าที่ตามที่ก าหนดในเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2   คณะกรรมการควรก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่อย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
(1)  สอบทานรายงานทางการเงินใหม้ีความถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ     
(2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(3)  สอบทานให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง   
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบัญช ีรวมทั้ง    
      ดูแลให้มีการเปดิเผยคา่สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ดว้ย  
(5)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกีย่วโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
      ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน  

6.2.3  คณะกรรมการควรดูแลบริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย  เช่น  เอื้ออ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารอืร่วมกับผู้สอบบัญชี  หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้   

6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน พร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าป ี

6.2.5   คณะกรรมการควรใหค้วามเห็นถงึความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าป ี 

 
หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ได้ระหว่างบริษทักบั 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมคิวรในทรัพย์สนิ ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพนัธเ์กี่ยวโยงกับบริษทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.3.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการจัดการข้อมูลลับเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อมูลร่ัวไหล และมีระบบในการรักษา

ความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) รวมทัง้
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องรกัษาความลับดว้ย 
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หลักปฏิบัติ 6 
 

ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control   

 
หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการด าเนนิงาน 
คู่มือการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัตงิานในกระบวน

การบริหารความเส่ียงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดยีวกัน และสอดคล้องกับเปา้หมายและกลยุทธ์ของ
กิจการ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเส่ียงควรได้รับการทบทวนเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 ครั้ง และควรให้ความส าคัญ 
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายด้วย  

6.1.2 คณะกรรมการควรเขา้ใจความเส่ียงที่ส าคัญ อนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับได้  
6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลบริษัทใหม้ีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ

ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  
6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ได้ระบุไว้ 

เพื่อจัดล าดับความเส่ียงและเลือกใชว้ิธีจดัการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มี
นโยบายและวิธกีารปฏิบัตงิานเพือ่ให้มั่นใจวา่ การบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรอง 
ข้อ 6.1.1 – 6.1.3 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหก้ิจการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่เกีย่วข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐาน หลักการ แนวปฏิบัติที่ดี ธรรมเนยีมปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม ทั้งของในประเทศและในระดับสากลร่วมดว้ยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอาจเลือกใช้ที่
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและ/หรือท่ีเกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมที่บริษัทสังกัด 

ค ำอธิบำย 
1. ควำมเส่ียงหลักที่คณะกรรมกำรควรใหค้วำมส ำคัญตำมข้อ 6.1.3 อำจแบง่ออกเป็น ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบข้อบงัคับ (Compliance Risk) เป็นต้น 

2.  กำรจดักำรควำมเส่ียงที่กจิกำรอำจเลือกใช้ตำมข้อ 6.1.4 เช่น กำรยอมรับควำมเส่ียง (Take) กำรลดหรือ 
กำรควบคุมควำมเส่ียง (Treat) กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Terminate) และกำรถ่ำยโอนควำมเส่ียง (Transfer) 
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หลักปฏิบัติ 6.2  
คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทกุคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิละหน้าที่ตามที่ก าหนดในเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2   คณะกรรมการควรก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่อย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
(1)  สอบทานรายงานทางการเงินใหม้ีความถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ     
(2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(3)  สอบทานให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง   
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบัญช ีรวมทั้ง    
      ดูแลให้มีการเปดิเผยคา่สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ดว้ย  
(5)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกีย่วโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
      ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน  

6.2.3  คณะกรรมการควรดูแลบริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย  เช่น  เอื้ออ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารอืร่วมกับผู้สอบบัญชี  หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้   

6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน พร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าป ี

6.2.5   คณะกรรมการควรใหค้วามเห็นถงึความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าป ี 

 
หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ได้ระหว่างบริษทักบั 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมคิวรในทรัพย์สนิ ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพนัธเ์กี่ยวโยงกับบริษทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.3.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการจัดการข้อมูลลับเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อมูลร่ัวไหล และมีระบบในการรักษา

ความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) รวมทัง้
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องรกัษาความลับดว้ย 
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6.3.2 คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดเกีย่วกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถว้น 

6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
อย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน  

 
หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการควรจัดให้มนีโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัที่ชัดเจน และสื่อสารในทกุระดับ
ขององค์กรเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.4.1 คณะกรรมการควรการจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถงึการสนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคับทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
หลักปฏิบัติ 6.5  
คณะกรรมการควรดูแลให้กจิการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณมีีการชี้เบาะแส  
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.5.1 คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ กจิการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรยีน และมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม   

มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนส าหรับผู้ที่ประสงค์จะแจง้เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงาน
ตรงต่อกจิการ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
กิจการ เพื่อส่ังการใหม้ีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการท่ีกิจการก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ  

6.5.2  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบและมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 7 
 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 
หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มูลต่าง ๆ ถูกต้อง 
เพียงพอ เปน็ไปตามแนวปฏิบตัิทีด่ี และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง  
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.1.1   คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูลมคีวามรู้เหมาะสมกับหน้าที ่

ความรับผิดชอบ และมจี านวนเพยีงพอ ซึ่งรวมถึง ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการบรษิัท และนักลงทุนสัมพันธ์  

7.1.2  ในการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน คณะกรรมการควรค านึงถงึปัจจัย เช่น 
(1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
(2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกีย่วกับระบบควบคุมภายใน

รวมทั้งข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชผ่ีานการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้าม)ี   
(3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4)  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท   

 7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้รายงานประจ าปี รวมทั้งค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ  
รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท า MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพือ่ให้นักลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละ 
ไตรมาสได้ดียิง่ขึ้น นอกจากข้อมลูตัวเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4   ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความถกูต้องด้วย เช่น  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน  การเปิดเผยในส่วนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน      

 
หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนีข้อง
กิจการ   
 
แนวปฏิบัต ิ
7.2.1 คณะกรรมการควรติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานและวเิคราะห์สถานะและสภาพคล่องทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

โดยคณะกรรมการต้องร่วมกับฝ่ายจัดการหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนี้  
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6.3.2 คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดเกีย่วกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถว้น 

6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
อย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน  

 
หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการควรจัดให้มนีโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัที่ชัดเจน และสื่อสารในทกุระดับ
ขององค์กรเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.4.1 คณะกรรมการควรการจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถงึการสนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคับทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
หลักปฏิบัติ 6.5  
คณะกรรมการควรดูแลให้กจิการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณมีีการชี้เบาะแส  
 
แนวปฏิบัต ิ 
6.5.1 คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ กจิการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรยีน และมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม   

มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนส าหรับผู้ที่ประสงค์จะแจง้เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงาน
ตรงต่อกจิการ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
กิจการ เพื่อส่ังการใหม้ีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการท่ีกิจการก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ  

6.5.2  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจวา่ ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบและมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 7 
 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
Ensure Disclosure and Financial Integrity 

 
หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มูลต่าง ๆ ถูกต้อง 
เพียงพอ เปน็ไปตามแนวปฏิบตัิทีด่ี และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง  
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.1.1   คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูลมคีวามรู้เหมาะสมกับหน้าที ่

ความรับผิดชอบ และมจี านวนเพยีงพอ ซึ่งรวมถึง ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการบรษิัท และนักลงทุนสัมพันธ์  

7.1.2  ในการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน คณะกรรมการควรค านึงถงึปัจจัย เช่น 
(1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
(2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกีย่วกับระบบควบคุมภายใน

รวมทั้งข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชผ่ีานการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้าม)ี   
(3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4)  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท   

 7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้รายงานประจ าปี รวมทั้งค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ  
รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท า MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพือ่ให้นักลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละ 
ไตรมาสได้ดียิง่ขึ้น นอกจากข้อมลูตัวเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4   ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความถกูต้องด้วย เช่น  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน  การเปิดเผยในส่วนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ Shareholders’ Agreement ของกลุ่มตน      

 
หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนีข้อง
กิจการ   
 
แนวปฏิบัต ิ
7.2.1 คณะกรรมการควรติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานและวเิคราะห์สถานะและสภาพคล่องทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

โดยคณะกรรมการต้องร่วมกับฝ่ายจัดการหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนี้  
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7.2.2  ในการอนุมัตกิารท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ 
การท ารายการดงักล่าวจะไมก่ระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจการ และไม่ควรอนุมตัิรายการท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้บริษัทไม่สามารถช าระหนี้   

7.2.3 ในกรณีท่ีกจิการมีแนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ได้หรือมีหน้ีสินล้นพ้นตัว คณะกรรมการควรดแูลให้กิจการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวังและค านึงถึงสิทธิของเจา้หน้ี 

ค ำอธิบำย 
 ตัวอยำ่งสัญญำณบ่งชี้ปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

(1) ภำวะขำดทุนต่อเนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต่ ำ 
(3) ขำดข้อมูลย้อนหลังทำงกำรเงิน  
(4) ขำดระบบบัญชีทีเ่หมำะสม 
(5) ขำดกำรประเมินกระแสเงินสดและงบประมำณ  
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นเกินกวำ่ส่วนสินทรัพย์ 

 (8)  ปัญหำกำรระบำยสินคำ้คงคลัง 
 
หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอืน่ที่จะสามารถกอบกูฐ้านะการด าเนนิงานได้ ทั้งนี้ ภายใตก้าร
ค านึงถึงสทิธขิองเจ้าหนี ้
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหก้ิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยไม่ละเมดิสิทธิของเจา้หน้ี  และไม่

ควรก่อภาระหนี้สินเพิม่เตมิ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอยา่งสม่ าเสมอ 
7.3.2. คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการกอบกู้ฐานะของบริษัท ไมว่่าจะดว้ยวิธีการใด

จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล     
 
หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องในดา้นสังคม 

ส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกิจการ  

7.4.2   คณะกรรมการควรดูแลให้รายงานความยั่งยืนมีข้อมูลการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณคา่แก่กจิการอย่างยัง่ยืน  
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หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหีนว่ยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทนุสัมพันธ์ เพื่อสือ่สารกับ
บุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง เชน่ นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ 
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 
7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์

และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษทัและสามารถส่ือสารกับตลาดทนุได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จดัการใหญ ่
ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์เป็นต้น 

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนับสนุนให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องคก์ร 

7.5.4  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีช่องทาง และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการให้ข้อมูล รวมทั้งดูแลให้การให้ข้อมูล 
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน   

 
หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปดิเผยข้อมูลท้ังภาษาไทย
และภาษาองักฤษผ่านช่องทางอืน่ด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  

ค ำอธิบำย 
 ตัวอยำ่งข้อมูลขั้นต่ ำทีก่ิจกำรควรเปิดเผยบน website  

(1)  วิสัยทัศน์และพันธกจิของบริษัท 
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกจิของบริษัท 
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
(4) งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท้ังฉบับปัจจุบันและของปกี่อนหน้ำ 
(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำป ีที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผูจ้ัดกำรกองทุน หรือส่ือตำ่งๆ 
(7) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(8) โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท รวมถงึบริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมทีถ่ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(10) กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดับสูง 
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7.2.2  ในการอนุมัตกิารท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ 
การท ารายการดงักล่าวจะไมก่ระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนนิกิจการ และไม่ควรอนุมตัิรายการท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้บริษัทไม่สามารถช าระหนี้   

7.2.3 ในกรณีท่ีกจิการมีแนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ได้หรือมีหน้ีสินล้นพ้นตัว คณะกรรมการควรดแูลให้กิจการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวังและค านึงถึงสิทธิของเจา้หน้ี 

ค ำอธิบำย 
 ตัวอยำ่งสัญญำณบ่งชี้ปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

(1) ภำวะขำดทุนต่อเนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต่ ำ 
(3) ขำดข้อมูลย้อนหลังทำงกำรเงิน  
(4) ขำดระบบบัญชีทีเ่หมำะสม 
(5) ขำดกำรประเมินกระแสเงินสดและงบประมำณ  
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นเกินกวำ่ส่วนสินทรัพย์ 

 (8)  ปัญหำกำรระบำยสินคำ้คงคลัง 
 
หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอืน่ที่จะสามารถกอบกูฐ้านะการด าเนนิงานได้ ทั้งนี้ ภายใตก้าร
ค านึงถึงสทิธขิองเจ้าหนี ้
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.3.1 คณะกรรมการควรดูแลใหก้ิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยไม่ละเมดิสิทธิของเจา้หน้ี  และไม่

ควรก่อภาระหนี้สินเพิม่เตมิ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอยา่งสม่ าเสมอ 
7.3.2. คณะกรรมการควรมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการกอบกู้ฐานะของบริษัท ไมว่่าจะดว้ยวิธีการใด

จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล     
 
หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม  
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องในดา้นสังคม 

ส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกิจการ  

7.4.2   คณะกรรมการควรดูแลให้รายงานความยั่งยืนมีข้อมูลการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณคา่แก่กจิการอย่างยัง่ยืน  
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หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหีนว่ยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทนุสัมพันธ์ เพื่อสือ่สารกับ
บุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง เชน่ นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ 
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 
7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์

และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษทัและสามารถส่ือสารกับตลาดทนุได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จดัการใหญ ่
ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์เป็นต้น 

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนับสนุนให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องคก์ร 

7.5.4  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีช่องทาง และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการให้ข้อมูล รวมทั้งดูแลให้การให้ข้อมูล 
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน   

 
หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
แนวปฏิบัต ิ 
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปดิเผยข้อมูลท้ังภาษาไทย
และภาษาองักฤษผ่านช่องทางอืน่ด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  

ค ำอธิบำย 
 ตัวอยำ่งข้อมูลขั้นต่ ำทีก่ิจกำรควรเปิดเผยบน website  

(1)  วิสัยทัศน์และพันธกจิของบริษัท 
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกจิของบริษัท 
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
(4) งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท้ังฉบับปัจจุบันและของปกี่อนหน้ำ 
(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำป ีที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผูจ้ัดกำรกองทุน หรือส่ือตำ่งๆ 
(7) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(8) โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท รวมถงึบริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมทีถ่ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(10) กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดับสูง 
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(11) หนังสือเชิญประชมุสำมญัและวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ  
(13) นโยบำยบรรษัทภิบำลของบริษัท 
(14) นโยบำยดำ้นบริหำรควำมเส่ียง รวมถงึวิธกีำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ 
(15) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถงึเรื่องที่ต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

(16) จรรยำบรรณส ำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพันธ์ 
(17) ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ เลขำนกุำรบริษัท เช่น ชื่อบคุคลท่ี

สำมำรถให้ข้อมูลได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 
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หลักปฏิบัติ 8 
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 
หลักปฏิบัติ 8.1   
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 
 
แนวปฏิบัต ิ 
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหเ้รื่องส าคัญ ท้ังประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 

ทิศทางการด าเนินงานของกจิการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดงักล่าว
ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น    

8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น  
(1)  การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัท  
8.1.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกล่าวไว้บน website ของบริษทัด้วย  
ค ำอธิบำย 

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย  
(1) วัน  เวลำ และสถำนท่ีจัดประชมุผู้ถือหุ้น 
(2) วำระกำรประชมุ โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพือ่ทรำบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อยำ่งชัดเจน เช่น  

ในวำระท่ีเกีย่วกับกรรมกำร ได้แยกเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำรและกำรอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นแต่ละ
วำระ  

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระกำรประชมุที่เสนอ 
(4) วำระอนุมตัิจำ่ยปันผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำยพร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูล

ประกอบ ในกรณีท่ีเสนอใหง้ดจำ่ยปันผล ควรใหเ้หตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน 
(5) วำระแต่งตัง้กรรมกำร - ระบุชื่อ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท

ทั่วไปที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ และในกรณีที่เป็น
กำรชื่อกรรมกำรเดมิกลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีครั้ง ให้ระบุข้อมูลกำรเขำ้ร่วมประชุมปีที่ผ่ำนมำ และวันท่ี
ได้รับกำรแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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(11) หนังสือเชิญประชมุสำมญัและวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ  
(13) นโยบำยบรรษัทภิบำลของบริษัท 
(14) นโยบำยดำ้นบริหำรควำมเส่ียง รวมถงึวิธกีำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ 
(15) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถงึเรื่องที่ต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

(16) จรรยำบรรณส ำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนกัลงทุนสัมพันธ์ 
(17) ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ เลขำนกุำรบริษัท เช่น ชื่อบคุคลท่ี

สำมำรถให้ข้อมูลได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 
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หลักปฏิบัติ 8 
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 
หลักปฏิบัติ 8.1   
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 
 
แนวปฏิบัต ิ 
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลใหเ้รื่องส าคัญ ท้ังประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 

ทิศทางการด าเนินงานของกจิการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/ หรือการอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดงักล่าว
ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น    

8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น  
(1)  การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัท  
8.1.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกล่าวไว้บน website ของบริษทัด้วย  
ค ำอธิบำย 

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย  
(1) วัน  เวลำ และสถำนท่ีจัดประชมุผู้ถือหุ้น 
(2) วำระกำรประชมุ โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพือ่ทรำบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อยำ่งชัดเจน เช่น  

ในวำระท่ีเกีย่วกับกรรมกำร ได้แยกเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำรและกำรอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นแต่ละ
วำระ  

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระกำรประชมุที่เสนอ 
(4) วำระอนุมตัิจำ่ยปันผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำยพร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูล

ประกอบ ในกรณีท่ีเสนอใหง้ดจำ่ยปันผล ควรใหเ้หตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน 
(5) วำระแต่งตัง้กรรมกำร - ระบุชื่อ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท

ทั่วไปที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ และในกรณีที่เป็น
กำรชื่อกรรมกำรเดมิกลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีครั้ง ให้ระบุข้อมูลกำรเขำ้ร่วมประชุมปีที่ผ่ำนมำ และวันท่ี
ได้รับกำรแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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(6) วำระอนุมตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร – นโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรแต่ละ
ต ำแหน่ง และคำ่ตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบท้ังที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  

(7) วำระแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี คำ่สอบบัญชีและคำ่บริกำรอื่น 

(8) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
(9) ข้อมูลประกอบกำรประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง  

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น เอกสำรทีผู้่ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขำ้ประชุม เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และแผนท่ีของ
สถำนท่ีจัดประชุม เป็นต้น  

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

หุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทาง 
เป็นต้น 

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

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

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าทีดู่แลให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
แสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้  

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เขา้ร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกอ่นตัดสินใจ 

8.2.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทกุคนควรเข้ารว่มการประชมุ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเดน็ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจดัให้มกีารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการ  
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8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ 
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทัง้บันทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 
หลักปฏิบัติ 8.3    
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุน้เปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 
แนวปฏิบัต ิ
8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถดัไป ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท 
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกขอ้มูลดังต่อไปน้ี 

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เขา้ประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)  

ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม 
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(6) วำระอนุมตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร – นโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรแต่ละ
ต ำแหน่ง และคำ่ตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบท้ังที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  

(7) วำระแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี คำ่สอบบัญชีและคำ่บริกำรอื่น 

(8) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
(9) ข้อมูลประกอบกำรประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง  

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น เอกสำรทีผู้่ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขำ้ประชุม เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และแผนท่ีของ
สถำนท่ีจัดประชุม เป็นต้น  

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

หุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทาง 
เป็นต้น 

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

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

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าทีดู่แลให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
แสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้  

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เขา้ร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกอ่นตัดสินใจ 

8.2.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทกุคนควรเข้ารว่มการประชมุ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเดน็ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจดัให้มกีารลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการ  
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8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ 
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทัง้บันทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 
หลักปฏิบัติ 8.3    
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุน้เปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 
แนวปฏิบัต ิ
8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถดัไป ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท 
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกขอ้มูลดังต่อไปน้ี 

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เขา้ประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)  

ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม 
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ตัวอย่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 
 
1.  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2547 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2.  คู่มือกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3.  คู่มือกา้วแรกสู่งานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Handbook) ปี 2555 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4.  ตัวอยา่งแบบประเมินผลงานของ CEO ปี 2554 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5.  ตัวอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.  แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7.  แนวทางการจัดท านโยบายและวธิีปฏิบัติการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
8.  แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (บจ/ร. 25-00) ปี 2549 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
9.   แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
10.  แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
11.  แนวปฏิบัติในการจดัท าจรรยาบรรณ (Codes of Conduct) ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 
12.  แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
13.  แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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1.  แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.  หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตัวอย่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 
 
1.  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2547 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2.  คู่มือกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3.  คู่มือกา้วแรกสู่งานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Handbook) ปี 2555 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4.  ตัวอยา่งแบบประเมินผลงานของ CEO ปี 2554 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5.  ตัวอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.  แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7.  แนวทางการจัดท านโยบายและวธิีปฏิบัติการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
8.  แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (บจ/ร. 25-00) ปี 2549 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
9.   แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
10.  แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
11.  แนวปฏิบัติในการจดัท าจรรยาบรรณ (Codes of Conduct) ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 
12.  แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
13.  แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




