
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 
บริษัท ศิรกร จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

 

 

 



 

 

บทนํา 
 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซ่ึงได้ประกาศออกมาล่าสุด เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียน
นําไปปรับใช้ในการกํากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพ่ือ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างย่ังยืน ตรงตามความมุ่งหวังของท้ังภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม
โดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญถึงการจัดทําและประกาศใช้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักปฏิบัติ
ดังกล่าวในบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้นําหลักปฏิบัติท้ัง 8 ข้อ รวมถึงแนว
ปฏิบัติในแต่ละหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท  

หลักปฏิบัติท้ัง 8 ข้อ ได้แก่ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างย่ังยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 



 

 

 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําท่ีต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

แนวปฏิบัติ 1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 
3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการต้องกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 
ดังต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติ 1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical 
and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship) 
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) 
และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติ 1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  

2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะม่ันใจได้ว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังมี
กระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญ (เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมี
นัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) 
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องจัดทํากฎบัตร หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ท่ี
ระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ีของ และมีการทบทวนกฎ
บัตรดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมท้ังทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

2) คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการเป็น
ลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการยังต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย  
ท้ังนี้ ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็นหลักใน
การพิจารณา ดังนี้ 

 เร่ืองท่ีควรดูแลให้มีการดําเนินการ 
ก. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันในจริยธรรม รวมท้ังประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 

 เร่ืองท่ีดําเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําป ี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ 

แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ 

 เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ 
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมัติแล้ว 

(คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง 
การรับบุคลากรเข้าทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายท่ีกําหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่
แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น) 

ข. เร่ืองท่ีข้อกําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความย่ังยืน
โดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ท่ีชัดเจน 
เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคน



 

 

ในองค์กรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and 
values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ี
สามารถสร้างคุณค่าให้ท้ังแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง 

ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม 

ข. ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
ค. ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

3) ค่านิยมขององค์กรสะท้อนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรมีส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนคุณลักษณะของ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทํา (accountability) ความเที่ยงธรรม 
( integrity) คว าม โป ร่ ง ใ ส  ( transparency) คว าม เ อ า ใ จ ใ ส่  ( due consideration of social and 
environmental responsibilities) เป็นต้น 

4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่
ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีกํากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจําปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สําหรับระยะ
ปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้คํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน 
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2) ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย
และความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมท้ังปัจจัย
ต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกท่ีทําให้เข้าใจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ได้แก่ 

ก. ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ
กิจการไว้ชัดเจน เพ่ือให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากท่ีสุด 

ข. ระบุผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องของกิจการ ท้ังภายในและภายนอก ท้ังท่ีเป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานกํากับดูแล เป็นต้น 

ค. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนําไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าว
ตามความสําคัญและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อท้ังกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ เพ่ือเลือกเรื่อง
สําคัญท่ีจะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล 



 

 

3) ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) เป้าหมายที่กําหนดจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดย
คณะกรรมการต้องกําหนดเป้าหมายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การตั้งเป้าหมายที่อาจนําไปสู่การประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

5) คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

6) คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตาม
การดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแล และติดตามผล
การดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ท่ีกําหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจําเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทําตารางองค์ประกอบความรู้ความชํานาญของกรรมการ 
(skills matrix) เพ่ือให้ม่ันใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้า ใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมท้ังต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยจัดให้มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
และไม่ควรเกนิ 12 คน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ี
สะท้อนอํานาจท่ีถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

ก. มีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังดูแลให้กรรมการ
อิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการท้ังหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนปี
ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจําปี และ
บน website ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า องค์ประกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 



 

 

แนวปฏิบัติ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกําหนดอํานาจ

หน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่
จํากัด ควรแยกบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างเรื่องดังต่อไปน้ี 
ก. การกํากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
ข. การดูแลให้ม่ันใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 

และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ค. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการ

ท่ีดูแลให้เร่ืองสําคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ง. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ 

จ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

4) ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหาร
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 
ข. แต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันท่ี
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้นให้ดํารง
ตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดังกล่าว 

6) เพ่ือให้เร่ืองสําคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

7) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทต้องกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพ่ือให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ 
2) คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการ

ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมรวมท้ังมีการพิจารณา



 

 

ประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนําเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้
แต่งต้ังกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ี
จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควร
คํานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจําปี รวมท้ังความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน 

2) กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 
ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึน เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ อยู่ในลักษณะท่ี
เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

3) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ท้ังค่าตอบแทนในอัตราคงที่ 
(เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท(เช่น  โบนัส บําเหน็จ) 
โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าท่ีบริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับท่ีสูงเกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้น
แต่ผลประกอบการระยะสั้น 

4) คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะท้อนถึง
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ท้ังนี้จํานวน
เงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
ด้วย 

5) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจําปี รวมท้ังความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่ันใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 
2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ โดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายบริษัท และเพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคน



 

 

จะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทแต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 
ท้ังนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทท่ี
กรรมการไปดํารงตําแหน่งมีมากเกินไป  

3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นท่ี
รับทราบ 

4) ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจการอ่ืนท่ีมีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตนคณะกรรมการ
ต้องดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

5) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี 

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ังบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ี
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง 
ก. ระดับการแต่งต้ังบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กําหนด

เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น 
operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งต้ังก็
ได้ 

ข. กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) ดูแลให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้
ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพ่ือผลประโยชน์
ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

ค. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ง. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญการเพ่ิมทุนการลดทุน การเลิกบริษัท
ย่อย เป็นต้น 

2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงต้ังแต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัท ในกรณีท่ี
จําเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทํา shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอ่ืนเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญการติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติ หน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 



 

 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานท่ี
จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินท้ังแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมิน
ด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) 
ร่วมด้วยก็ได้ รวมท้ังเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดําเนินการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจําป ี

4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทต้องกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจว่า บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนําและมี
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ท่ีจําเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 
4) คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน

รายงานประจําปี 
หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ข้อมูลท่ีจําเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

2) จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 คร้ังต่อปีในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกําหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมท้ังฝ่ายจัดการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชมุควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม 



 

 

5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มี
โอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือ
ผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีท่ีจําเป็น คณะกรรมการอาจจัด
ให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

7) คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

8) คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการ
จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท 

9) เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและในกรณีท่ีมีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวด้วย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสมโดยอย่าง
น้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการในการสรรหาและแต่งต้ังบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง 

3) เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง 
(succession plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็น
ระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

5) คณะกรรมการบริษัทต้องกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ท้ังประเภทของตําแหน่งกรรมการและจํานวนบริษัท
ท่ีสามารถไปดํารงตําแหน่งได้ 



 

 

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะ
สั้นเช่น โบนัส และผลการดําเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

ข. การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคํานึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า
หรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ 

ค. การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลและการสื่อสารให้เป็นท่ีรับทราบ 
2) คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและการประเมินผล

งานกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี 
ก. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูง

ใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์
การประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

ข. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจําทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผล
การพิจารณารวมท้ังประเด็นเพ่ือการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ 

ค. อนุมัติค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

3) คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการ
ประเมินดังกล่าว 

4) คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับท้ัง
องค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดําเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ 
ซ่ึงมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
เช่น การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 



 

 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมบริษัทการต้องดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือ
รักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถขององค์กรไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดูแลให้พนักงานมีการออม
อย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกาบริหารจัด
การเงินการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบาย 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้
ฝ่ายจัดการนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการ
ติดตามผลการดําเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางานรวมท้ัง
การร่วมมือกับคู่ค้า 

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีกลไกท่ีทําให้ม่ันใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ท่ีเป็นไปด้วยความย่ังยืน โดยอาจจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติซ่ึง
อย่างน้อยควรครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง
และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่การกําหนด
ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม การจัดสวัสดิการท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนด
หรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การ
อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาส
พัฒนาทักษะการทํางานในด้านอ่ืน ๆ 

ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคํานึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด
ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้า
และบริการรวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้อง



 

 

กระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของ
ลูกค้า 

ค. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม
การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้
มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างย่ังยืน 

ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ
ความสําเร็จในระยะยาว 

จ. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่ันใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สําหรับ
การผลิตขนส่งหรือในสํานักงาน) การใช้น้ํา การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสีย
ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

ฉ. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง
และกําหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดย
อาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืนๆ 
และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมท้ังเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักถึงความจําเป็นของทรัพยากรท่ีต้องใช้ รวมท้ังตระหนักว่าการใช้ทรัพยากร
แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรท่ีต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าท่ี
จะเกิดข้ึนต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างย่ังยืน 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ม่ันใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการ
มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ



 

 

และพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพ่ือ
รองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามท่ีกําหนดไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ี
จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงท่ีสําคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
2) คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของกิจการ สําหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ คณะกรรมการควรให้ความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา เช่นปีละ 1 คร้ัง 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยท้ังภายนอกและภายในองค์กรท่ีอาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

4) คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเสี่ยงท่ีได้
ระบุไว้เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบกลั่นกรอง
ข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

6) คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 
7) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังของ

ในประเทศและในระดับสากล 
8) ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงต้ังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนําผลประเมินระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วยท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการต้องจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) คณะกรรมการควรกําหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรมีหน้าท่ีอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 



 

 

ก. สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and 
completeness) 

ข. สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

ค. สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละคร้ัง 

ฉ. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ 

ช. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์
รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออํานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เรียกผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา
ทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

4) คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พร้อมท้ังรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี 

5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท 
และการทําธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้
ของข้อมูล (availability) รวมท้ังการจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมท้ังดูแล
ให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผย



 

 

ข้อมูล ตามที่กฎหมายกําหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยท่ีผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการควรมีข้อกําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะท่ีอาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชดัเจนและสื่อสารในทุก
ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 
รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียนท่ีมีความสะดวก
และมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมท้ังเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจําปี 

2) คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีการชี้เบาะแส โดยควรกําหนดให้มีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการท่ี
ได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ 

ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องดูแลให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทําบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์ 

2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการต้องคํานึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยในกรณีท่ีเป็น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปน้ีด้วย 

ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ข. ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน รวมท้ังข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมท้ังควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการ



 

 

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
เพียงอย่างเดียว 

4) ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายน้ัน
ควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การ
เปิดเผยในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

2) ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการควรม่ันใจ
ได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชําระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า กิจการมีแผน
ในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ังนี้ ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวปฏิบัติ 1) ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล 

2) คณะกรรมการต้องดูแลให้กิจการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สมํ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึง
กรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ท้ังนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและสะท้อนการปฏิบัติท่ีจะนําไปสู่การสร้างคุณค่า
แกก่ิจการอย่างย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพันธ์ท่ีทําหน้าท่ีในการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา 



 

 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการส่ือสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(disclosure policy) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลท่ีมีต่อผลต่อราคา
หลักทรัพย์ รวมท้ังมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันท้ังองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

2) คณะกรรมการควรจัดให้มีการกําหนดผู้ท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ท่ีมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมท้ังวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถ
สื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน และผู้จัดการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มี
หลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมท้ังกําหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบัติ 1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอ่ืนด้วย เช่น 
website ของบริษัท โดยควรกระทําอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้เร่ืองสําคัญ ท้ังประเด็นท่ีกําหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดําเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผ้ถือหุ้น โดยเร่ืองสําคัญดังกล่าว
ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 
ก. การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึง
หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ข. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ท้ังนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

5) คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 



 

 

6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องควรจัดทําเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ
ฉบับภาษาไทย 

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ
เอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้
ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง เป็นต้น 

2) คณะกรรมการควรต้องไมให้มีการกระทําใดๆท่ีเป็นการจํากัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน
เกินควร เช่น ไม่ควรกําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าท่ี
กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง 

3) คณะกรรมการควรส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและต้ังคําถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัทได้ 

5) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้น
ไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ  

6) กรรมการทุกคน และผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

7) ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจํานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

8) ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งต้ังกรรมการ 

9) คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบพร้อมท้ังบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 



 

 

ก. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วม
การประชุม 

ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง) ของแต่ละวาระ 

ค. ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุม รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 

 

 

  

 


