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บทนำ�

บทนำ�
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีความสำ�คัญต่อบริษัทจดทะเบียน
เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย และนำ�ไปสูค่ วามมัน่ คงเจริญก้าวหน้า
จึงกล่าวได้ว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
นับแต่ปี 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และ
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำ�คัญ และประโยชน์ของ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเสนอหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี 15 ข้อ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก ซึ่งต่อมา
ในปี 2549 ได้มกี ารปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั
จดทะเบี ย น โดยเทีย บเคีย งกับหลัก การกำ�กับดู แ ลกิ จ การของ The
Organization for Economic Co-Operation and Development
(OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และ
ข ้ อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่ วมโครงการ Corporate
Governance - Reports on the Observance of Standards and
Codes (CG-ROSC)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งในการส่งเสริมให้
บริษทั จดทะเบียนมีระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง่ หวังให้คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการของบริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั พัฒนาระดับการกำ�กับดูแล
กิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กบั มาตรฐานสากล เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั
และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต
ของตลาดทุนไทย ดังนัน้ ในปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ท�ำ การปรับปรุง
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนอีกครัง้ โดยเป็นการ
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ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมในส่วนของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องทัง้ 5 หมวด ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN
CG Scorecard) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีใ่ ช้วดั ระดับ “การกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน” สำ�หรับประเทศในกลุ่ม ASEAN อันจะทำ�ให้
“หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555” มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมตลาดทุน
และเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ดิ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้มีมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษทั จดทะเบียนไทยเข้าสู่
การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN อีกด้วย
ในการปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2555 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากบริษทั จดทะเบียนในการตอบแบบสอบถามถึงระดับความพร้อมในการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการทีป่ รับปรุงใหม่ รวมทัง้ ได้รบั ความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
อย่างยิง่ จาก คณะอนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้น�ำ ข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาและปรับปรุงให้
หลักการฉบับนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบริษทั จดทะเบียนจะได้น�ำ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ตลาดทุนไทย และระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป
ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2000
E-Mail Address : cgcenter@set.or.th
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555
การกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ระบบทีจ่ ดั ให้มี
โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำ�ไปสู่
ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555
ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหา
แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เนือ้ หาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. ส่วนของหลักการ เป็นเรือ่ งสำ�คัญเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่บริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติ
2. ส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี เป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการ
ดำ�เนินการเพิม่ เติมเพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนสามารถปฏิบตั ติ าม
หลักการในส่วนแรกได้
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
1. บริษทั จดทะเบียนควรนำ�หลักการไปปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ดุ หรือ
ชี้แจงเหตุผล (Comply or Explain)
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับนีเ้ ป็นข้อเสนอทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
เห็นว่าจะทำ�ให้บริษัทจดทะเบียนสามารถยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการ
ให้ทดั เทียมกับสากลได้ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษทั จดทะเบียน
ควรนำ�หลักการฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ใิ ห้ได้มากทีส่ ดุ โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท หรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำ�ให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวได้ พร้อมเหตุผลหรือมาตรการทดแทนทีบ่ ริษทั
นำ�มาใช้
2. การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิ
การเปิดเผยข้อมูลผลของการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ป
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้อง เป็นหน้าทีท่ ส่ี �ำ คัญ
ของบริษทั จดทะเบียน โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษทั เริม่ ตัง้ แต่การ
นำ�ส่งข้อมูลประจำ�ปี 2556 ซึ่งมีกำ�หนดส่งในเดือนมีนาคมและเมษายน
2557 ตามลำ�ดับ เป็นต้นไป
นอกจากนัน้ บริษทั จดทะเบียนควรพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทผ่านช่องทางอื่นตามที่เห็นว่า
เหมาะสม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก เช่น website ของบริษัท เป็นต้น
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นิยามของคำ�ที่สำ�คัญ
คำ�ที่ใช้

ความหมาย

ศัพท์ภาษาอังกฤษ
Chief Executive Officer (CEO)
Managing Director (MD)
President

กรรมการอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
หรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เทียบเท่า
กรรมการบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
และผูบ้ ริหารของบริษทั นัน้ และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนกำ�หนด

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่มี Non-Executive Director (NED)
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ�ของ
บริษัทนั้น

กรรมการผู้จัดการ

Independent Director (ID)

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกลุม่ ย่อยทีค่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ Committee
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้าน
ใดด้านหนึ่ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าที่ Audit Committee
กำ�กับดูแลให้มกี ารจัดทำ�รายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ มี าตรฐาน
รัดกุมเพียงพอ ทัง้ นี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติ
และหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำ�หนด

คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ Remuneration Committee
ค่าตอบแทน
เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการ /Compensation Committee
และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการชุดยอยที
่ ค่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ Nomination Committee
เพื่อทำ�หน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
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หมวดที่ 1
RIGHTS OF

SHAREHOLDERS

สิทธิของผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุม
บริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ทำ�หน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของบริษทั
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมี
ส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็นต้น
ผูถ้ อื หุน้ ควรได้รบั ทราบกฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม
และข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลา
อันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำ�ถามล่วงหน้า
มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั ต้องตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.1. คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน
ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค�ำ ชีแ้ จงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเว้นการ
กระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการ
ศึกษาสารสนเทศของบริษัท
1.3 คณะกรรมการควรอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ควรละเว้นการกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดโอกาสการ
เข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น การเข้าประชุมเพือ่ ออกเสียง
ลงมติไม่ควรมีวธิ กี ารทีย่ งุ่ ยากหรือมีคา่ ใช้จา่ ยมากเกินไป
สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.4 คณะกรรมการบริษทั ควรเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การส่ง
คำ�ถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พร้อมกับการนำ�ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
บริษัทควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
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1.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะ
		
รูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนน
		
เสียงได้ และควรเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
		
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2.1 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้บริษทั นำ�เทคโนโลยีมาใช้
กับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำ�เนินการประชุม
สามารถกระทำ�ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้
สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ควรจัดให้มกี ารลงมติเป็นแต่ละ
รายการในกรณีทว่ี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตั้งกรรมการ
2.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้บริษทั จัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็น
อิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่
ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนน
เสียงในวาระทีส่ �ำ คัญ เช่น การทำ�รายการเกีย่ วโยง การ
ทำ�รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้ง
ในภายหลัง
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2.6 ประธานในทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ
		
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
		
ตั้งคำ�ถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำ�รายงานการประชุม และการเปิดเผยมติ
การประชุมผู้ถือหุ้น
		
		
		
		
		
		
		
		
		

3.1 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ควรบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุม
ทราบก่อนดำ�เนินการประชุม รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึก
คำ�ถามคำ�ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผูถ้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร
รวมถึงควรบันทึกรายชือ่ กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทควรเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นในวันทำ�การถัดไปบน website ของบริษัท

หมวดที่ 2
EQUITABLE TREATMENT

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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หลักการ

ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ ควรได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ กู ละเมิด
สิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

E q uit a bl e T re a t me n t
			
of Sh are h olde rs

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
จะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำ�กับดูแล
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในหลักการหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะที่
สนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
ควรกำ�หนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีทก่ี รรมการและผูบ้ ริหาร
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ อืน่ เช่น การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider trading) การนำ�ข้อมูลภายในไป
เปิดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารถือเป็นการเอาเปรียบ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
คณะกรรมการควรกำ�หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั โดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการและ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
		
		
		
		
		
		
		
		

1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั แจ้งกำ�หนดการประชุม
พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผา่ นทาง website ของ
บริษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ
ประเภทของหุน้
1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น ควรจัดทำ�
เป็นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
		
		
		
		
		
		

2.1 คณะกรรมการควรกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ชดั เจนเป็นการล่วงหน้า เพือ่ แสดงถึง
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะ
เพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.2 คณะกรรมการควรกำ�หนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เช่น ให้
เสนอชือ่ ผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

		
		
		

ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือ่
2.3 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไม่ควรเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้
		
แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำ เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญ
		
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.4 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน
		
การแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการควรกำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คน
ในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกำ�หนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มี
หน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ� รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยในรายงานประจำ�ปี

4. การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
		
		
		
		
		

4.1 คณะกรรมการควรมีขอ้ กำ�หนดให้กรรมการรายงานการมี
ส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียอย่างมี
นัยสำ�คัญในลักษณะทีอ่ าจทำ�ให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการ
มีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
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หลักการ

ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิ
ทีม่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการควร
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและ
ความยั่งยืนของกิจการ

STAKE HOLDER
STAKE HOLDER
S T A K E

H O L D E R

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำ�กับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ ได้แก่
ลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่
สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุ่มโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือ
ตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ไม่ควรกระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ และควรกำ�หนดมาตรการชดเชยกรณีผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของบริษทั เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่าง
ยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
เหล่านัน้ ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถทำ�หน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วม
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ
ในประเด็นเกีย่ วกับการทำ�ผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไก
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน
เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมัน่ ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษทั ได้ค�ำ นึงถึงปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. การกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.1 คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียแต่ละกลุม่ ให้ชดั เจน อย่างน้อยในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) การกำ�หนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชย
จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
หรือบริการนัน้
(2) การอธิบายขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคูค่ า้
หรือผูร้ บั เหมา
(3) การอธิบายการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบของบริษทั
ทีท่ �ำ ให้มน่ั ใจได้วา่ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain)
ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างสม่�ำ เสมอ
(4) การสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนทีส่ ถานประกอบ
การของบริษทั ตัง้ อยู่
(5) การจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(6) การกำ�หนดวิธกี ารและแนวปฏิบตั ใิ นการไม่ละเมิด
สิทธิของเจ้าหนี้
(7) การปฏิบตั กิ บั พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม
รวมทัง้ มีการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงาน
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1.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการและช่องทาง
		
ในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		
โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website
		
หรือรายงานประจำ�ปีของบริษทั

2. การเปิดเผยการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และการจัดทำ�
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
		
		
		
		
		
		

2.1 บริษทั ควรเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ
ดำ�เนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และบริษทั ควร
เปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทั จัดทำ�รายงานแห่งความ
ยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ใน
รายงานประจำ�ปีหรือจัดทำ�เป็นฉบับต่างหากแยกจาก
รายงานประจำ�ปี
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หลักการ

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ข้อมูลสำ�คัญของบริษทั รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่
ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การทำ�หน้าทีใ่ นรอบปีทผ่ี า่ นมา
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตาม
นโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็นต้น
คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคล
ภายนอกให้ความสำ�คัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นฐานะทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในการทำ�หน้าที่ “โฆษก” ของบริษทั อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
ให้กรรมการท่านอืน่ หรือผูบ้ ริหารทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวแทน โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้
ควรทำ�หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งควรมีการกำ�หนดนโยบายการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน นอกจากนี้
คณะกรรมการควรจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานเกีย่ วกับ “นักลงทุน
สัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เช่น ผูล้ งทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผูบ้ ริหาร
ของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็น
ข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

27

28

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

แนวปฏิบัติที่ดี
1. การเปิดเผยข้อมูล
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.1 คณะกรรมการควรมีกลไกทีจ่ ะดูแลให้มน่ั ใจได้วา่ ข้อมูล
ทีเ่ ปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำ ให้ส�ำ คัญผิด และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม ทีไ่ ด้
ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำ�ปี และ website ของ
บริษทั เป็นต้น
1.3 คณะกรรมการควรจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
1.4 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้บริษทั จัดทำ�คำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพือ่ ประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั ลงทุน
ได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับ
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในแต่ละ
ไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน
งบการเงินเพียงอย่างเดียว
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1.5 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี
และค่าบริการอืน่ ทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย
1.6 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำ�นวนครัง้ ของการประชุมและจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผ่ี า่ นมาและความเห็น
จากการทำ�หน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของคณะกรรมการในรายงาน
ประจำ�ปี
1.7 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือ
ลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ จำ�นวนเงินค่าตอบแทน
ทีเ่ ปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละท่าน
ได้รบั จากการเป็นกรรมการของบริษทั ย่อยด้วย

2. ข้อมูลขัน้ ต่�ำ ทีค่ วรเปิดเผยบน website ของบริษทั
		
		
		
		
		
		
		
		

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น
website ของบริษัท โดยควรกระทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
พร้อมทัง้ นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั อนึง่ ข้อมูลบน
website ของบริษทั อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูล
ต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
(3) รายชือ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ทัง้ ฉบับปัจจุบนั และของปีกอ่ นหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอืน่ ใดทีบ่ ริษทั นำ�สนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การ
กองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
(7) โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุม่ บริษทั รวมถึงบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมค้า
และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทง้ั ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ตัง้ แต่
ร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิ
ออกเสียง
(10) การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผูบ้ ริหารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
(12) ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่
ผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
(13) นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(14) นโยบายด้านบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ
(15) กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
(16) กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
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คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
(17) จรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและกรรมการของบริษทั รวมถึง
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เช่น ชือ่ บุคคลทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
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หลักการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับ
ดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการควรมีภาวะผูน้ �ำ วิสยั ทัศน์ และ
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้มรี ะบบ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมี
ระบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั
ได้ด�ำ เนินไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั รวมทัง้
การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่
เสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการทีเ่ ข้มแข็ง
กระบวนการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความ
โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี �ำ นาจควบคุม
หรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก
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เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ช่วย
ศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความจำ�เป็น โดยเฉพาะในกรณีทต่ี อ้ งอาศัย
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำ�หนดนโยบาย บทบาท หน้าที่
รับผิดชอบ กระบวนการทำ�งาน เช่น การดำ�เนินการประชุมและการรายงาน
ต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง
และรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการ
ทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าทีข่ องกรรมการทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับผลประโยชน์
ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ระบวนการกำ�หนดค่าตอบแทนทีโ่ ปร่งใสและ
ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการควรกำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์
กับบริษัท เพศ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักทีบ่ ริษทั ดำ�เนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการควรจัดให้
มีการเปิดเผยนโยบายในการกำ�หนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการทีม่ คี วามหลากหลาย รวมถึงจำ�นวนปีการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจำ�ปี และบน website ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วย
บุคคล ทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถทีเ่ พียงพอ
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ�ำ นวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
1.3 คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็น
เกีย่ วกับการทำ�งานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำ�นวนที่
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
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ในกรณีตอ่ ไปนี้ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็น
บุคคลเดียวกัน
(2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะทำ�งาน หรือมี หรือได้รบั มอบหมาย
ให้มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านการบริหาร

1.4 คณะกรรมการควรกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น
“กรรมการอิสระ” เพือ่ ให้กรรมการอิสระของบริษทั มีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั
โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด นอกจากนี้
คณะกรรมการควรกำ�หนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีทจ่ี ะแต่งตัง้
กรรมการอิสระนั้นให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำ�เป็นดังกล่าว
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1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ต่างกัน คณะกรรมการควรกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจน และเพือ่ ไม่ให้คนใด
คนหนึง่ มีอ�ำ นาจโดยไม่จ�ำ กัด ควรแยกบุคคลทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
1.7 คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
1.8 คณะกรรมการควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำ�รง
ตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของกรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งหลายบริษทั อย่างรอบคอบ และ
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำ�หนดจำ�นวน
บริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งให้เหมาะสม
กับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริษทั
จดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั อาจลดลง หากจำ�นวนบริษทั
ที่กรรมการไปดำ�รงตำ�แหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการ
เปิดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย
1.9 คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไป
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั อย่างชัดเจน ทัง้ ประเภทของตำ�แหน่ง
กรรมการและจำ�นวนบริษทั ทีส่ ามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งได้ ทัง้ นี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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1.10 บริษทั ควรมีเลขานุการบริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำ�หนดคุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ควรเปิดเผย
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงาน
ประจำ�ปี และบน website ของบริษทั
1.11 เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนือ่ งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการบริษทั
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบทีต่ อ้ งจัดให้มตี ามข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้
มีคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ เพือ่ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วย
		
สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
		
ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณา
		
ค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย
		
และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
		
ระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดย
		
คณะกรรมการเป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนของผูบ้ ริหาร
		
ระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
		
จะต้องนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
(2) คณะกรรมการสรรหา
		
คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
		
คณะกรรมการสรรหาทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์
		
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
		
เหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหาร
		
ระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
		
ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
		
ซึง่ จะนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
		
ทัง้ นี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการสรรหา
		
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ
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2.2 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็นทีป่ รึกษา
ของคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ ไว้ใน
รายงานประจำ�ปี รวมทัง้ ความเป็นอิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
2.3 ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้การทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการประชุม
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี เพือ่ พิจารณา หารือ และดำ�เนินการใดๆ
ให้สำ�เร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 เรื่องที่ควรกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการให้ครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับ
		
การดำ�เนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ
		
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และ
		
งบประมาณ เป็นต้น
(2) การติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินงานตามนโยบาย
		
และแผนทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
		
กลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดำ�เนินการกรณี
		
มีการชีเ้ บาะแส
(4) การดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจต่อเนือ่ งในระยะยาว รวมทัง้
		
แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
		
(Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการควรจัดให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ1 ครัง้
3.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้จดั ทำ�จรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาเรือ่ งความขัดแย้งของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยที่
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการควรกำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการควรจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดำ�เนินงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดให้มบี คุ คลหรือหน่วยงาน
ทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบ
ทีส่ �ำ คัญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี
3.6 คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้
ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจำ� และควรมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี และในทุกๆ
ระยะเวลาทีพ่ บว่า ระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึง
การให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทง้ั หลาย
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3.7 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็น
ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งไว้ในรายงานประจำ�ปี
3.8 คณะกรรมการควรจัดให้มีแนวทางดำ�เนินการที่ชัดเจนกับ
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
website หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสอาจกำ�หนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ตามกระบวนการที่บริษัทกำ�หนดไว้และรายงานต่อ
คณะกรรมการ
3.9 คณะกรรมการควรมีกลไกกำ�กับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยคณะกรรมการ
ควรมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะส่ง
ไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย เพือ่ ควบคุมการบริหารให้เป็น
ไปตามนโยบายของบริษทั และการทำ�รายการต่างๆ ให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทควรจัดให้มีกำ�หนดการประชุมและวาระการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบกำ�หนดการดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลา
และเข้าร่วมประชุมได้
4.2 จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้
เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า
6 ครัง้ ต่อปี ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ได้มกี ารประชุมทุกเดือน บริษทั
ควรส่งรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการทราบ
ในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
กำ�กับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่าง
ต่อเนือ่ งและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การควรร่วมกันพิจารณา
การเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจ
ว่าเรือ่ งทีส่ �ำ คัญได้น�ำ เข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั เข้าสู่
วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ�การก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้
มีขึ้นในรอบปี
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4.6 ประธานคณะกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่
ฝ่ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปราย
ปัญหาสำ�คัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการ
ควรส่งเสริมให้มกี ารใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคน
ควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรือ่ งทีน่ �ำ สูท่ ป่ี ระชุม รวมทัง้
ประเด็นการกำ�กับดูแลกิจการ
4.7 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
และเพือ่ มีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสำ�หรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.8 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ �ำ เป็นเพิม่ เติมได้จาก
กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้
รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ �ำ หนด และในกรณีท่ี
จำ�เป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษา
หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั
4.9 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น
เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมิน ผล
การปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพือ่ การ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำ�หนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบ
กับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการควรประเมิน
ทัง้ คณะและรายบุคคล รวมทัง้ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�ปี
5.3 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำ�หนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย
การดำ�เนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี
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6. ค่าตอบแทน
6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ
แต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงควรเป็น
ไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดภายในกรอบ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั โดยระดับค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน
และต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้รบั
6.3 กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารทัง้ หมดหรือคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนควรเป็นผูป้ ระเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจำ�
ทุกปีเพือ่ นำ�ไปใช้ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผูจ้ ดั การ
ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน
ผลงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นควรเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือ
กรรมการอาวุโสควรเป็นผูส้ อ่ื สารผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบ
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7. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
7.1 คณะกรรมการควรส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มี
การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นต้น เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจ
กระทำ�เป็นการภายในบริษทั หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
7.2 ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการควรจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการควรกำ�หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพือ่
ทราบเป็นประจำ�ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็น
แผนทีต่ อ่ เนือ่ งถึงผูส้ บื ทอดงานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้
7.4 คณะกรรมการควรจัดให้มโี ครงการสำ�หรับพัฒนาผูบ้ ริหาร
โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็นประจำ�ทุกปีถงึ สิง่ ทีไ่ ด้ท�ำ
ไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมือ่ พิจารณา
แผนสืบทอดงาน
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Introduction
Good corporate governance (CG) is an essential
characteristic of listed companies. Having good CG means that
the company has efficient, transparent, and auditable management
systems that create trust and confidence amongst its shareholders,
investors, other stakeholders and all relevant parties. A company
with a management system that creates trust and confidence
among all stakeholders has excellent opportunities for sustainable
growth, so we can say that good CG adds to a firm’s value and
sustains its growth.
In 2002, The Stock Exchange of Thailand (SET) supported
listed firms have to good CG by proposing the 15 Principles of
Good Corporate Governance as preliminary guidelines for them
to implement. In 2006, the Principles were revised to be comprehensive
and comparable to the Principles of Corporate Governance of
the Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD). The current version also includes recommendations
made by the World Bank in its Report on the Observance of
Standards and Codes related to Thai CG (CG-ROSC).
SET has continuously supported listed firms to establish
their CG systems, and expects all listed companies’ boards and
management teams to develop their systems to be comparable
with international standards, benefitting the companies themselves,
the Thai capital market and the sustainable development of the
Thai economy. Therefore, in 2012, 2006 Principles were revised

Introduction

to be compatible with ASEAN CG Scorecard criteria, which is
used to assess and rank listed companies’ CG practices in ASEAN,
thus making them again up-to-date, bringing the Principles to
a higher level, and helping make Thai listed firms ready for
competition in ASEAN.
SET has received a considerable amount of valuable
input from listed companies, both through their-self assessments
and their comments during public hearings. The Securities and
Exchange Commission, Corporate Governance Center Committee and
the Association of Listed Companies also have provided their
valued feedback. SET thanks all parties concerned for their
insightful contributions, which were taken into consideration
when finalizing this version of the CG Principles to be compatible
with the Thai business environment.
Good Governance Development & Alliance Department
The Stock Exchange of Thailand
Tel. 02-229-2000
E-Mail Address : cgcenter@set.or.th

Corporate Governance Center Committee
Professor Hiran Radeesri
Chairman

Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya
Member

Mr. Yuth Vorachattarn
Member

Professor Dr. Warapatr Todhanakasem
Member

Mrs. Patareeya Benjapolchai
Member
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The Principles of Good Corporate
Governance for Listed Companies
SET defines CG as a set of structures and processes
of the relationships between a company’s board of directors, its
management and its shareholders to boost the company’s
competitiveness, growth and long-term shareholder value, taking
into account the interests of other company stakeholders.
The Principles of Good Corporate Governance for Listed
Companies, revised in 2012, are divided into two parts, the
principles themselves and the recommended best practices.
Nonetheless, this document does not include the issues concerning
CG that have already been specified in laws and regulations. The
principles and the recommended best practices are presented
in 5 categories, namely:
1. Rights of shareholders
2. Equitable treatment of shareholders
3. Role of stakeholders
4. Disclosure and transparency
5. Responsibilities of the Board
The principles cover all important issues concerning
good CG, whilst the content in the recommended best practices
offers supplementary descriptions or means to enable companies
to implement the principles.
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Listed companies and the Principles
of Good Corporate Governance
1. Comply or explain
SET recommends that the boards of directors and
management teams of listed companies comply with the principles to
improve their systems of corporate governance to be internationally
comparable. The principles can be adapted by each company
to best fit the individual firm’s functional needs. If they choose
not to comply with any principles, they should explain thoroughly
the reasons for not doing so.
2. Disclose implementation
Shareholders, investors, other stakeholders and other
parties expect that listed companies will disclose their implementation
of the principles, whether they are strictly complied with or whether
adaptations have been made. If they choose not to comply or
adapt, they are expected to thoroughly explain their reasons for
not doing so. Firms have been requested to start disclosing their
implementation of the principles in their 2013 annual statements
(Form 56-1) and annual reports. The first reports are due in March
and April 2014, respectively.
In addition, firms should disclose their implementation
of the CG principles via other channels that are the most convenient
for their shareholders, investors, other stakeholders and other
relevant parties, e.g., the company’s website.
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Some definitions used in the Principles
of Good Corporate Governance for Listed
Companies
Word

Definition

Managing director (MD)

Includes the position of chief executive officer (CEO), Managing
director (MD), president, or the head of the company’s
management team.

Independent director (ID)

A director who is independent from the major shareholders
or the group of major shareholders and has the full qualifications
prescribed by the Capital Market Supervisory Commission.

Non-executive director (NED) A director who has no position in the company’s management
team, and is not a part of the temporary management of such
a company.
Committee

A group of directors appointed by the board of directors to
do specific tasks on behalf of the board. They help the board
in studying and screening selected important or sensitive
issues related to CG, such as remuneration of directors.

Audit Committee

A body appointed by the board of directors and charged
with oversight of financial reporting, disclosure, internal control
and internal audit to make sure that the firm’s financial records
and reporting fully meet Thai Generally Acceptable Accounting
Principles. Composition of the committee and qualifications
and responsibilities of committee members shall be prescribed
by the Capital Market Supervisory Board and SET.

Remuneration Committee/
Compensation Committee

Committees appointed by the board of directors to consider
in what form and how much directors and top executives
should be compensated.

Nomination Committee

Committees appointed by the board of directors to consider
in what qualifications directors and top executives should
be elected.
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Section 1
RIGHTS OF

SHAREHOLDERS
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Section 1 Rights of shareholders

Principles

Shareholders own the company,
controlling it by appointing the
board of directors to act as their
representatives. Shareholders are
eligible to make decisions on any
significant corporate changes. Therefore,
the company should encourage
shareholders to exercise their rights.

Section 1 Rights of shareholders

Basic shareholder rights include the right to 1) buy, sell,
or transfer shares 2) share in the profit of the company 3) obtain
relevant and adequate information on the company in a timely
manner and on a regular basis 4) participate and vote in shareholder
meetings to elect or remove members of the board, appoint the
external auditor, and make decisions on any transactions that
affects the company, such as dividend payment, amendments
to the company’s articles of association or bylaws, capital increases
or decreases, or the approval of extraordinary transactions.
Shareholders should be fully informed of the criteria and
procedures governing shareholder meetings. Sufficient information
regarding the issues to be decided in each agenda item should
be provided in advance of the meeting. Shareholders should be
able to query directors both in the meeting and by sending their
questions in advance. They should also be allowed to propose
agenda items and vote by proxy.
The board of directors must recognize shareholders
rights and avoid any action that violates those rights.
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Recommended
best practices
1. Shareholders’ meeting
1.1. The board of directors should publicly disclose
		
policies to encourage all shareholders, including
		
institutional ones, to attend the company’s
		shareholders meeting.
1.2. The board has the duty to make sure that the
		
company provides shareholders, in advance of
		
meetings, with the date, time, venue, and all
		
agenda items with the rationale or explanation
		
for each agenda item or resolution in the notice
		
of the annual general meeting or extraordinary
		general meeting or circulars and/or the
		accompanying statement.
1.3 The board should facilitate shareholder participation
		
and voting in meetings. Any action that could
		
hinder shareholders from conveniently exercising
		
their right to attend meetings should be prohibited.
		
For example, procedures to attend and vote
		should not be complicated or costly for
		
shareholders, and the meeting location to be
		
easy to reach.
1.4 The board should allow shareholders to send
		
their questions to the company prior to the
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meeting date. Investors should be clearly
informed in advance of the determined criteria
for accepting advance questions and the process
for submitting them, including on the firm’s
website.
1.5 The board should encourage the use of proxy
		
forms on which shareholders are able to specify
		
their votes. The board should allow shareholders
		
to appoint an independent director as their proxy

2. Procedures on the shareholders’ meeting date
2.1 The board of directors should encourage the
		company to use secure, fast, precise, and accurate
		
technology in the shareholders meeting, including
		
in recording attendee registration, printing ballots
		
and processing voting results.
2.2 All directors should attend shareholders meetings.
		
Shareholders should be able to ask questions
		
directly to the chairpersons of the committee
		
responsible for any specific issue.
2.3 In the meetings, there should be no bundling of
		
several items into the same vote; for example,
		
election of directors.
2.4 The board should encourage the company to
		
appoint an independent party of scrutineers/
		
inspectors to count and/or validate votes at the
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		annual general meeting or extraordinary general
		
meeting. This scrutineers shall be disclosed at
		
the meeting and recorded in the minute.
2.5 For the sake of transparency and future reference,
		
the board should encourage the use of voting
		
cards for important agenda items such as related
		
party transactions or acquisitions or disposal of
		
significant assets.
2.6 The chairman of the meeting should allocate
		
adequate time for discussion and encourage
		
shareholders to express their opinions and ask
		
questions related to the company’s operations.

3. Writing and releasing of the minutes of
shareholders’ meetings
3.1 The minutes of shareholders meetings should
		
include a description of the voting and vote
		
tabulation procedures used, declaring both before
		
the meeting proceeds, including an opportunity
		
for shareholders to ask questions or raise issues,
		
questions and answers, resolutions, voting results
		
of each agenda item containing approving,
		
dissenting, and abstaining votes, and list the
		
board members who attended or missed the
		meetings.
3.2 The company should make publicly available
		
on its website by the next working day the result
		
of voting during the annual general meeting or
		
extraordinary general meetings for all resolutions.
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Section 2 Equitable treatment of shareholders

Principles

All shareholders, including those with
management positions, non-executive
shareholders and foreign shareholders
should be treated fairly and equally.
Minority shareholders whose rights
have been violated should be redressed.

E q uit a bl e T re a t me n t
			
of Sh are h olde rs

Section 2 Equitable treatment of shareholders
It is important that shareholders be able to trust that the
company’s board of directors and management will use their
money to maximize the long-term benefits of all shareholders
appropriately. The board should ensure that all shareholder rights
are protected and that they all get fair treatment.
The board should ensure that all processes and procedures
for shareholders meetings allow equitable treatment of all
shareholders. The board should have a policy to allow minority
shareholders to nominate candidates for directorships. Shareholders
who cannot vote in person should be allowed to vote by proxy.
Shareholders should be allowed to propose to add any advance
agenda item prior to the shareholders meeting date.
The board should set procedures to prevent the use of
inside information for abusive self-dealing, such as insider trading
or related party transactions.
All directors and executives should be requested to
disclose to the board whether they and their related parties have
any interest in any transaction or matter directly affecting the
company. Directors and executives who have such interests
should not participate in the decision-making process on such
issues.
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Recommended
best practices
1. Release of information before the shareholders’ meeting
1.1 The board of directors should ensure that the
		
company releases its annual general meeting
		
notice, with detailed agenda and explanatory
		
circulars, at least 28 (twenty eight) days before
		
the date of the meeting
1.2 The board should ensure that the company
		
informs shareholders of meeting procedures and
		
voting criteria, including the voting rights attached
		
to each class of shares.
1.3 The company’s notice of shareholders meeting
		should be fully translated into English and published
		
at the same time as the local language version.

2. Protection of minor shareholders
		
		
		
		
		

2.1 The board, in advance of the meeting date,
should have pre-determined criteria on allowing
minority shareholders to propose any agenda
item and on screening those proposed by them.
2.2 The board should establish procedures for the
nomination of candidates by minority shareholders.
One alternative is to nominate via the company’s
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		nomination committee three to four months prior
		
to the meeting date. Supporting information,
		
candidates’ qualifications and their consent, should
		be provided by the minority shareholders nominating
		the candidates.
2.3 If a shareholder in a management position wishes
		
to add any agenda item, he/she should notify
		
other shareholders in advance, especially if it is
		
an issue that will require shareholders to spend
		
a good deal of time to study before deciding.
2.4 The process used in election of directors should
		
allow shareholders to vote on individual nominees.

3. Protection against abuse of inside information
There should be written procedures concerning the
use and protection of inside information. The board should establish
these procedures and communicate them to everyone in the
company. Every director and executive should regularly submit to
the board a report on their ownership of the company’s shares
and this information should be disclosed in the firm’s annual report.

4. Conflicts of interest by directors
		
		
		
		
		
		

4.1 The board should require that directors inform
the board of their conflicts of interest regarding
each agenda item before consideration by the
board; such conflicts should be minuted.
4.2 The board should require board members to
abstain from participating in the board discussion
on a particular agenda item in which a given
director has a conflict of interest.
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Section 3 Role of stakeholders

Principles

Stakeholders of a company should be
treated fairly in accordance with their legal
rights. The board of directors should provide
mechanisms to promote cooperation
between the company and its stakeholders
in order to create wealth, financial stability
and sustainability of the firm.

STAKE HOLDER
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Section 3 Role of stakeholders

Stakeholders in CG include, but are not limited to,
customers, employees, suppliers, shareholders, investors, creditors,
the community the company operates in, society as a whole, the
government, competitors, and external auditors.
The board should set clear policies on fair treatment for
each and every stakeholder. The rights of stakeholders that are
established by law or through mutual agreements are to be
respected. Any actions that can be considered in violation of
stakeholders’ legal rights should be prohibited. Any violation should
be effectively redressed
The board should provide a mechanism so that stakeholders
can be involved in improving the company’s performance, helping
to ensure the firm’s sustainability. In order for stakeholders to
participate effectively, all relevant information should be disclosed
to them.
There should be an effective way for stakeholders to
communicate to the board any concerns about illegal or unethical
practices, incorrect financial reporting, insufficient internal control,
etc. The rights of any person who communicates such concerns
should be protected.
The board should set clear policies on environmental
and social issues to ensure that the company contributes to the
sustainable development of its business. The board should consider
all aspects of how its operations directly or indirectly affect the
environment or society.
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Recommended
best practices
1. Setting policies affecting stakeholders
1.1 The board of directors should identify each group
		
of stakeholders and their legal rights, at least but
		
on not limited to, the following issues:
		
(1) Stipulation of the existence and scope of the
		
company’s systematic efforts to address
		
customer health, safety (including security),
		
and indemnification across the life cycle of
		
a product or service;
		
(2) Explanation of practices on supplier/contractor
		
selection;
		(3) Explanation of the company’s systematic efforts
		
to assure that its value chain is environmentally
		
friendly or is consistent with promoting
		
sustainable development;
		
(4) Elaboration of the company’s systematic,
		
consistent efforts to interact with the
		
communities in which they operate;
		
(5) Explanation of the company’s anti-corruption
		
programs and procedures, including activities
		
encouraging its employees to comply with
		
anti-corruption laws and regulations;
		
(6) Setting out policy on non-infringement of
		
creditors’ rights;
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		(7) Fair treatment on the company’s employees
		
and workers, including improving expertise.
1.2 The board should have clear procedures on
		
whistle-blowing for related parties or stakeholders
		
and publish them on its website or annual report.

2. Disclosure of policies
		
		
		
		
		
		
		

2.1 The company should disclose the activities that
it has undertaken to implement the above policies.
The company should disclose performanceenhancing mechanisms for employee participation
in implementing the above policies.
2.2 The board should encourage the company to
make a separate sustainability report on corporate
social responsibility (CSR) or make it by adding
into the firm’s annual report.
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Section 4 Disclosure and transparency

Principles

The board of directors should ensure
that all important information relevant
to the company, both financial and
non-financial, is disclosed correctly,
accurately, on a timely basis and
transparently through easy-to-access
channels that are fair and trustworthy.

Section 4 Disclosure and transparency

Important company information includes financial reports
and non-financial information specified in the regulations of the
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock
Exchange of Thailand (SET) as well as any other relevant information,
such as the summary of the tasks of the board and its committees
during the year, corporate governance policy, environmental and
social policies and the company’s compliance with the abovementioned policies.
The quality of a company’s financial reports is vital for
shareholders and outsiders to make investment decisions. The
board should be confident that all information presented in the
financial reports is correct, and has been audited by an independent
external auditor.
The chairman of the board and the managing director
(MD or CEO) are in the best position to be spokesperson for the
company. Nonetheless, the board may appoint another director
or executive to act as spokesperson. That person should perform
the duty with due care. In addition, the board should designate
a person or department to perform the “Investor Relations or IR”
function to communicate with outsiders such as shareholders,
institutional investors, individual investors, analysts, or related
government agencies.
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Recommended
best practices
1. Disclosure of information
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.1 The board should have a mechanism that ensures
the accuracy, clarity, and sufficiency of information
disclosed to investors for their decision-making.
1.2 The board should provide a summary of the
firm’s CG policy, code of ethics or conduct, risk
management policy, and corporate social
responsibility policy as approved by the board,
together with steps taken to implement such
policies and identification of and reasons for each
case of non-compliance through various channels,
e.g., the company’s annual reports and web site.
1.3 The board should present its responsibilities
concerning the company’s financial reports
alongside the auditor’s report in the company’s
annual report.
1.4 The board should encourage the company to
make a Management Discussion and Analysis
(MD&A) for each quarterly financial statement,
to help investors better understand changes in
the company’s financial status and performance
each quarter, not just be presented with the
figures by themselves.
1.5 The board should ensure that audit and non-audit
fees are disclosed.

Section 4 Disclosure and transparency

1.6 The board should ensure that its roles and
		responsibilities, together with those of its committees,
		
the number of meetings held, attendance record
		
of each director, and the results of tasks assigned,
		
including ongoing professional education or
		
training of its directors, are disclosed in the
		
annual report.
1.7 The board, in addition to disclosure of its
		
remuneration according to regulations, should
		
also disclose remuneration policies for directors
		and executives that correspond to the contributions
		
and responsibilities of each person. Also, the
		
board should disclose the forms and the amounts
		
of payment to each person. If any director of the
		
company is also a director of its subsidiaries,
		
the amount paid by each subsidiary to each
		
director should be disclosed as well.

2. Minimun information disclosed on the company’s
website
2.1 In addition to disclosing information as specified
		
in regulations through the SET, annual statements
		
(Form 56-1), and annual reports, the board
		
should disclose information, both in Thai and
		English, via other channels, such as the company’s
		
website. All disclosed information should be
		
up-to-date. The minimum information should be
		
as follows:
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(1) Vision and mission of the company;
(2) Business operations;
(3) List of members of the board and management team;
(4) Financial statements or reports (current and at least
one prior year);
(5) Downloadable annual statements (Form 56-1), and
annual reports;
(6) Materials provided in briefings to analysts and the media;
(7) Direct and indirect shareholding structure;
(8) Group corporate structure, detailing the subsidiaries,
associates, joint ventures and special purpose enterprises/
vehicles (SPEs)/ (SPVs);
(9) Direct and indirect shareholding of beneficial owners
holding 5% or more of paid-up shares with voting rights;
(10) Direct and indirect (deemed) shareholdings of major
and/or substantial shareholders, directors, andsenior
management;
(11) Notice of annual general meeting and extraordinary
general meetings;
(12) Company’s articles of association, memorandum,
and shareholders agreement (if any);
(13) Company’s corporate governance policy;
(14) Company’s risk management policy and its
implementation;
(15) Board charter, including the types of decisions requiring
board approval;
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(16) Code of ethics or conduct for directors, employees,
and investor relation officers;
(17) Contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the
unit or officer responsible for investor relations.
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Section 5 Responsibilities of the Board

Principles

The board of directors plays an
important role in corporate governance
for the best interests of the company.
The board is accountable to shareholders
and independent of management.
The board should have leadership, vision,
and independence in making decisions for the best
interests of the company and all shareholders.
The board should clearly separate its roles and
responsibilities from those of management and
monitor the company’s operations to ensure all
activities are conducted in accordance with the
law and ethical standards.
The structure of the board should consist
of directors with various qualifications, which are
skills, experience, and expertise that are useful to
the company. Directors should commit to their
responsibilities and put all their efforts to creating
a strong board.
The director’s nomination process should
be transparent, without any influence of controlling
shareholders or management, and be credible
to outsiders.

Section 5 Responsibilities of the Board

For efficiency and effectiveness, the board should set up
committees to study and screen special tasks on behalf of the
board, especially issues that need unbiased opinions. Committees
should have a clear scope of their work, roles and responsibilities
as well as working procedures, such as meetings and reporting
to the board.
All directors should understand their roles and
responsibilities and the nature of the company’s business. They
should be ready to express their ideas independently and always
update themselves. Directors should perform their duties in good
faith, with due diligence and care, in the best interests of the
company and all shareholders. Directors should receive correct,
timely, adequate and complete information. They should commit
themselves to their responsibilities and attend all board meetings,
except for reasons acceptable.
The board should not approve its own remuneration. The
process of setting their remuneration should be transparent, and
shareholders should approve directors’ remuneration. The level
and composition of remuneration should be appropriate and high
enough to keep qualified directors but not overpaid.
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Recommended
best practices
1. Board structure

1.1 The board should be comprised of directors who as
a group provide an appropriate balance and diversity
of skills, experience, gender and at least one
non-executive director having prior working experience
in the major industry the company is operating in. The
board should ensure that the board’s diversity policy
and the number of years each director has been with
the company are disclosed in the annual report and
the company’s website.
1.2 The board should be appropriately sized and composed
of those who have the necessary skills, experience
and agility sufficient for performing their duties
efficiently. The board, with approval from a shareholders’
meeting, should set an appropriate number of its
members and composed of at least 5 and no more
than 12 directors.
1.3 The board should have independent directors who
comment on the performance of the management
independently. The number of independent directors
should meet or exceed SEC requirements. The
remaining directors should be representatives of each
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group of shareholders; the number of directors should
be proportionate to the ownership of each group.
The independent directors should make up more
than 50% of the Board where:
(a) the chairman of the board (the “Chairman”)
and the chief executive officer (or equivalent)
(the “CEO”) is the same person;
(b) the chairman and the CEO are immediate
family members;
(c) the chairman is part of the management
team; or
(d) the chairman is not an independent director.

1.4 Terms of service of directors should be clearly stated
in the company’s CG policies.
1.5 The company’s definition of “independent director”
should be carefully considered by the board as to
whether or not the minimum qualification specified
by the SEC and the SET is appropriate for the company.
In addition, the board of directors should clearly state
a policy that independent directors who have served
on the board beyond nine years from the date of their
first appointment should be subject to particularly
rigorous review of their continued independence.
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1.6 The roles and responsibilities of the chairman of the
board are different from those of the managing
director, and the board should separate the roles and
responsibilities of both positions. In order to achieve
a balance of power, the two positions should be held
by different individuals.
1.7 The chairman of the board should be an independent
director.
1.8 To ensure that directors have sufficient time to perform
their duties, the board should consider the extent to
which having multiple board memberships lessens
the effectiveness of directors. Thus the board should
set a limit of five board seats in listed companies,
which an individual director can hold simultaneously.
Also, the company should disclose information about
board memberships of individual directors to the
public.
1.9 The board should clearly state the policies and
procedures regarding board positions in other firms
held by the company’s managing director and/or top
executives, both in terms of director type (i.e., executive,
outside, or independent) and the number of board
positions that can be held. For example, the board
may state that any board position held in other firms
by the company’s managing director must be
approved by the board.
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1.10 The company secretary should serve the board by
providing legal advice, taking care of the board’s
activities, and monitoring compliance with board
resolutions. Therefore, the board should ensure that
qualifications, roles and functions of the company
secretary are matters for the board as a whole to
decide upon, and such qualifications, roles and
functions should be disclosed in the annual report
and the company’s website.
1.11 The company secretary should be educated or trained
in legal, accountancy, or company secretarial practices.
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2. Committees
2.1 SET listing rules require that listed firms have the audit
committees. There are two other recommended committees,
namely the remuneration and nomination committees
(1) Remuneration committee
		 The majority of remuneration committee members
		
should be independent directors, including its
		
chairman. This committee is responsible for
		
setting the criteria and the form of payment to
		
directors and top executives and presenting
		
the results to the board. While the board
		 approves executives’ remuneration, the
		
shareholders must approve those of directors.
(2) Nomination committee
		
The nomination committee should be comprised
		
entirely of independent directors. It is responsible
		
for setting the criteria and process of nominating
		
board members and top executives, selecting
		
qualified candidates according to the pre		
determined criteria and process, and presenting
		
the results to the board. Then, the board will
		
present the results to the shareholders’ meeting
		
for election. Therefore, the criteria used in
selecting and the process followed in appointing
		
new directors and senior management should
		
be disclosed.
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2.2 If the board appoints advisers or consultants to the
remuneration and / or nomination committee(s), the
identification of those appointed should be disclosed
in the annual report, whether they are deemed to be
independent or have declared any conflicts of interest.
2.3 The chairman of the board should not be either a
chairman or a member of any committee, to ensure
independence of the committees.
2.4 The remuneration and nomination committees should
meet at least twice during the year for consideration
of any matters to achieve their responsibilities
assigned by the board.
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3. Roles and responsibilities of the board
3.1 The board’ s duties and responsibilities should include
the following matters :
(a) Review and approve key business matters, such
		as the vision and mission of the company, strategy,
		
financial targets, risks, major plans of action and
		
budget;
(b) Monitor and follow-up the compliance of
		
management on approved policies and plans;
(c) Internal control and risk management, including
		
the process on receiving any complaints;
d) Governing long-term business operations, including
		
employee development and succession.
3.2 The board should set and approve a written corporate
governance policy for the company and review the
policy and compliance to the policy regularly, at least
annually.
3.3 The board should ensure that a written code of
business conduct be in place so that all directors,
executives and employees understand business
ethical standards of the company. Compliance to the
code should be closely monitored by the board.
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3.4 The board should consider any conflict of interests
thoroughly. There should be clear guidelines on the
approval of transactions with conflict of interests so
that the transactions are conducted for the best
interests of the company and all shareholders. Person
who have vested interests in a given transaction
should not participate in decision-making process.
The board should also monitor compliance with
regulations regarding criteria, procedures and
disclosure of transactions with conflict of interests.
3.5 The board should ensure that an internal control
system is in place, including financial, compliance,
and policy controls, and review the material system
at least annually as well as disclose the review results
in the annual report. The board should assign a
person or a department to independently audit and
report on the system.
3.6 The board should establish a risk management policy
to cover all activities of the company, assign
management to implement the policy and request
a report from management regularly. The board should
review the risk management system or assess the
effectiveness of risk management at least annually
with the disclosure of risks in the annual report,
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and whenever there is a change in risk level. The
board should also focus on early warning signs
and unusual transactions.
3.7 The annual report should contain a statement from
the board of directors or audit committee on the
adequacy of the company’s internal controls and risk
management systems.
3.8 The board should have clear procedures on whistleblowing for related parties or stakeholders and publish
them on its website or annual report. One channel
is via independent directors or the audit committee,
who should arrange an investigation and report
findings to the board.
3.9 The board should have clear procedures on governing
its subsidiaries in order to protect investor benefits
including assigning directors of its subsidiaries to
control management under the policies of the parent
company, including transactions related to securities
and exchange laws or SET regulations.
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4. Board meetings
4.1 The board should set its meeting schedule and
agenda in advance and notify each director of the
schedule so that each member of the board can
manage time to attend meetings.
4.2 The number of board meetings should be appropriate
to the obligations and responsibilities of the board
and nature of the company, but should meet at least
six times per year. If the meetings are not monthly,
the board should receive, for the month of not meeting,
a monthly report on the company’s performance so
that it can monitor management performance
continuously and promptly.
4.3 The chairman of the board and managing director
should set the board meeting agenda together and
ensure that all important issues are included. Each
member of the board should be free to propose an
issue for a meeting agenda.
4.4 Meeting documents should be sent to each director
at least five business days in advance of the meeting.
4.5 The chairman should encourage all directors to attend
at least 75% of all the board meetings held during
the year.
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4.6 The chairman should appropriately allocate the meeting
time for complete management presentation and
comprehensive discussion by directors. The chairman
should encourage careful consideration in the meeting.
Every director should pay attention to each issue
presented in the meeting, including those concerning
governance of the company.
4.7 Top executives of the company, other than the managing
director, should attend board meetings to present
details on the issues that they are directly responsible
for, and give the board a chance to know more about
top executives and aid directors in preparing
succession plans.
4.8 The board should have access to additional information,
under prearranged conditions, via the managing
director, company secretary or executive designated
as a contact person. If necessary, the board may
provide the opinions for an independent advisor or
a professional consultant, at the company’s expense.
4.9 Non-executive directors should be able to meet, as
necessary, among themselves without the management
team in order for them to debate their concerns. The
non-executive directors should notify the managing
director as to meeting outcomes.
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5. Board self-assessment
5.1 Board self-assessment should be conducted regularly,
at least once a year, to allow all members of the
board to consider the board’s performance and solve
any problems they may have. A benchmark of the
board’s performance should be systematically set
in advance. Its committees should do self-assessments
also.
5.2 Members of the board should assess the performance
of the board as a whole and on an individual basis.
The company should disclose the process followed,
the criteria used in conducting the board assessment,
and the summarized results thereof in the annual report.
5.3 The board should appoint an external consultant
to facilitate a board assessment at least once every
three years, and assessment results should be disclosed
in the annual report.
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6. Remuneration

6.1 Board remuneration should be comparable to the industry
level in which the company operates, and reflect the
experience, obligations, scope of work, accountability
and responsibilities and contributions of each director.
Members who are assigned to more tasks, such as
committees, should be paid more.
6.2 Remuneration of the managing director and top executives
should be in accordance with the board policy and within
the limit approved by shareholders. For the best interests
of the company, executives’ salaries, bonuses, and other
long-term compensation should correspond to the
performance of each given executive. Type and level
of compensation should be related to shareholders’
benefit and the sustainability of the company.
6.3 All non-executive directors or the remuneration committee
should appraise the performance of the managing director
annually to set his/her compensation. The basis of the
appraisal should be agreed upon by the managing director
ahead of the evaluation. The criteria should be objective,
including financial performance, long-term strategic
performance, career development plan. The appraisal
results should be presented to the board for approval,
and the chairman of the board or a senior director should
communicate the evaluation results to the managing
director.
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7. Board and management training
7.1 The board should encourage and facilitate training for
all internal parties related to corporate governance
such as directors, members of the audit committee,
executives, company secretary, etc. Training will enable
them to continuously improve their performance, and
can be either internal or external training.
7.2 New directors should be provided with all documents
and information useful to perform their duties, including
an introduction to the nature of the business and the
operations of the company.
7.3 The board should request the managing director to
present them with the firm’s succession plan on
a regular basis. The managing director and top executives
should assign successors in case they cannot perform
their duties.
7.4 The board should establish a development program
for executives. The managing director should report
to the board annually about the program. The board
should take into account executive development
when considering the firm’s succession plan.
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