นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
ประจาปี 2563
บทนา
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัท”) เป็ นหนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจการเงินหยวนต้ า โดย
กลุ่มธุรกิจการเงินหยวนต้ า ให้ ความสาคัญแก่ลูกค้ า พนักงาน และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรที่งดงามและเป็ นหลักปฏิบตั ิงานที่สาคัญของพนักงานหยวนต้ าทุกคนที่มิใช่เป็ นเพียงแค่สนุ ทรพจน์ และ
มีการส่งต่อมาจากรุ่นสูร่ ุ่นนับตังแต่
้ พ.ศ.2505 เป็ นต้ นมา
กลุม่ ธุรกิจการเงินหยวนต้ า มีคา่ นิยมหลักและแนวทางในการดาเนินงานประจาวัน ดังนี ้
1. การมองหาโอกาสและจับจังหวะการลงทุน เพื่อสร้ างความมั่งคั่งให้ กับลูกค้ า
บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนรู้ จักใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต และให้ บริ การทางการเงินด้ วยความเป็ นมืออาชีพ เพื่อศึกษาเข้ าใจสภาวะของตลาด ความต้ องการของ
ลูกค้ า และหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้ างผลกาไรที่มนั่ คงให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว
2. มุ่งเน้ นการปฏิบัตงิ านอย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่ งเสริมสวัสดิการที่ดีให้ แก่ พนักงาน
บริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากร โดยปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนมีความใฝ่ รู้ มีคณ
ุ ธรรม และใช้ ความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของ
ธุรกิจในองค์กร รวมไปถึงการมอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ ให้ ประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ แก่
พนักงานและพัฒนาองค์กรได้ อย่างยัง่ ยืน
3. การสร้ างมูลค่ าทางนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่ งเสริมมูลค่ าเพิ่มให้ กับผู้ถือหุ้น
บริษัทกาหนดแนวทางบริหารจัดการ ภายใต้ การกากับดูแลที่รัดกุม และกฎระเบียบทางธุรกิจการเงินที่
มีความเข้ มงวดมากขึ ้น โดยมีความพร้ อมและมีความยื ดหยุ่นภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้ สามารถ
พัฒนาปรับตัวได้ อย่างรวดเร็ วต่อความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึน้ ในทุกสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งในการดาเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ได้ ในระยะยาว
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บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น งานตามวัฒ นธรรมองค์ ก รและค่า นิ ยมหลัก ของกลุ่ม ธุ ร กิ จ การเงิ นหยวนต้ า เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ า พนักงาน และผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
น่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ างเพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความ
มุง่ หวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง ได้ กาหนดนโยบายการก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีซึ่ง ได้ สอดคล้ อ งกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เผยแพร่ เพื่อการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจาก
การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทจะกากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่ผล (governance
outcome) อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(Ethical and responsible business)
3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม
(Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)
สาหรับนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท อิงตาม CG Code แบ่งออกเป็ น 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักปฏิบตั ิ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 : เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
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หลักปฏิบตั ิ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
บริ ษั ท จะมี ก ารทบทวนนโยบายอย่ า งน้ อ ยปี ละครั ง้ เพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่ า จะได้ มี ก ารก าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบและปฏิบตั ิตามเพื่อนาพาบริ ษัทไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท
กรกฎาคม 2563
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สารบัญ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่า
ให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
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หลักปฎิบัตแิ ละหลักปฏิบัตยิ ่ อย
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้ นาองค์ ก รที่
สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการควรเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่ผล (governance
outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(corporate resilience)
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แนวปฏิบัติ
1.2.1 ในการกาหนดความสาเร็ จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการควรคานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม โดย
คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
1.2.3 คณะกรรมการควรจัดให้ มี นโยบายสาหรั บกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ
แนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้ น
1.2.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไก
เพียงพอที่เอือ้ ให้ มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบายข้ างต้ น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty
of care) และซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ต่อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดูแ ลให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการและผู้บริ หารได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กรแล้ วหรื อไม่นนั ้ อย่างน้ อยต้ องพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
1.3.2 คณะกรรมการต้ องดูแลให้ บริ ษัทมีระบบหรื อกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ ว่า การดาเนินงานของ
บริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรื อแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ รวมทัง้
มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา/จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น)
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการควรจัดทากฎบัตรหรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter)
ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกคน และ
ควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ควรทบทวนการแบ่งบทบาทห น้ าที่
คณะกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้ แก่ฝ่ายจัดการ
ซึ่งควรบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้ เป็ นการปลดเปลื ้องหน้ าที่ ความ
รั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยัง ควรติด ตามดูแลฝ่ ายจัด การให้ ปฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้ กิจการมีวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน
เหมาะสม สามารถใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ ทกุ คนใน
องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดทาเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่านิย มร่ วมขององค์กร (vision and
values) หรื อวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรื ออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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2.1.2 ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model)
ที่สามารถสร้ างคุณค่าให้ ทงแก่
ั ้ กิจการ ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้ อมและการเปลี่ ยนแปลงปั จ จัย ต่าง ๆ รวมทัง้ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ อ ย่า ง
เหมาะสม
(2) ความต้ องการของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) ความพร้ อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
2.1.3 ค่า นิ ย มขององค์ ก รควรมี ส่ ว นหนึ่ง ที่ ส ะท้ อ นคุณ ลัก ษณะของการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เช่น ความ
รับผิดชอบในผลการกระทา (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความ
เอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็ นต้ น
2.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริ ม การสื่ อสาร และเสริ มสร้ างให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์ กร
สะท้ อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์ และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และควรสนับสนุนให้ มีการจัดทา หรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปาน
กลาง 3-5 ปี ด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ ้น และ
ยังพอจะคาดการณ์ได้ ตามสมควร
2.2.2 ในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ปั จจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ องตลอดสาย value chain รวมทัง้
ปั จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทาให้ เข้ าใจความต้ องการของผู้
มีสว่ นได้ เสียอย่างแท้ จริง
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(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรื อช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียกับกิจการไว้
ชัดเจน เพื่อให้ กิจการสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็น หรื อความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มได้
อย่างถูกต้ องใกล้ เคียงมากที่สดุ
(2) ระบุผ้ มู ีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องของกิจการ ทังภายในและภายนอก
้
ทังที
้ ่เป็ นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล
เป็ นต้ น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม
ความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อทังกิ
้ จการและผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้ เพื่อเลือกเรื่ องสาคัญที่จะเป็ นการ
สร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผล
2.2.3 ในการก าหนดกลยุท ธ์ คณะกรรมการควรก ากับ ดูแ ลให้ มี ก ารส่ง เสริ ม การสร้ างนวัต กรรม และน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้ องการของผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
2.2.4 เป้ าหมายที่ ก าหนดควรเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อมทางธุ ร กิ จ และศัก ยภาพของกิ จ การ โดย
คณะกรรมการควรกาหนดเป้าหมายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี ้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การตังเป
้ ้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริยธรรม (unethical conduct)
2.2.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้
ทัว่ ทังองค์
้ กร
2.2.6 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เ หมาะสมและ
ติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยอาจจัดให้ มีผ้ ทู าหน้ าที่รับผิดชอบดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
กาหนดไว้
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แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการที่มี คุณสมบัติหลากหลายทัง้ ในด้ าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้ าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรู้ ความชานาญของกรรมการ
(skills matrix) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า จะได้ ค ณะกรรมการโดยรวมที่ มี คุณ สมบัติเ หมาะสม สามารถเข้ าใจและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสียได้ รวมทังต้
้ องมีกรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่
3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้ องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ขนาด ประเภท และความ
ซับซ้ อนของธุรกิจ
3.1.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อน
อานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. ส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างอิสระ
ข. มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ดูแลให้ กรรมการอิสระสามารถทางาน
ร่วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการควรเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website ของ
บริษัท
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบ และการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
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แนวปฏิบัติ
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารมี หน้ าที่ ความรั บผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควร
กาหนดอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารให้ ชดั เจน และเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึ่ง
มีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่ง ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการ โดยหน้ าที่ของประธานกรรมการอย่างน้ อยควร
ครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) การกากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้ มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่วมกับ ประธาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และมีมาตรการที่ดแู ล
ให้ เรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่าง
อิสระ
(5) การเสริ ม สร้ างความสัม พันธ์ อันดีระหว่างกรรมการที่ เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ ไ ม่เป็ นผู้บริ หาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่ได้ แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรื อประธานกรรมการเป็ นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริ ห าร หรื อคณะทางาน หรื อได้ รับมอบหมายให้ มี หน้ าที่ ค วามรั บผิ ดชอบด้ า นการบริ ห าร
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณา
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึง่ หรื อ
(2) แต่งตังกรรมการอิ
้
สระคนหนึง่ ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3.2.5 คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายให้ กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่
ได้ รับการแต่ง ตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิส ระครั ง้ แรก ในกรณี ที่จ ะแต่ง ตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ ดารง
ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
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3.2.6 เพื่อให้ เรื่ องสาคัญได้ รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง กลัน่ กรองข้ อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอ
ให้ คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
3.2.7 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมาและรายงานผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตังคณะกรรมการสรรหา
้
ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็ นกรรมการอิสระ
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้ มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ ได้
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่จะทาให้ คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ ความชานาญที่เหมาะสม รวมทังมี
้ การ
พิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นควรได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
3.3.3 คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควร
คานึงถึงผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย
3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของที่ปรึกษานันไว้
้ ในรายงานประจาปี รวมทังความเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตาม
เป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธาน ควรเป็ น
กรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน
3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ น้ เช่น เป็ น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้ วย ทังนี
้ ้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบ
ได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทังรู
้ ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม ทังค่
้ าตอบแทนในอัตราคงที่
(เช่น ค่าตอบแทนประจา เบี ้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริ ษัท (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดย
ควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริ ษัทสร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สงู เกินไป จนทาให้ เกิดการมุ่งเน้ นแต่
ผลประกอบการระยะสัน้
3.4.4 คณะกรรมการควรเปิ ดเผยนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการที่ ส ะท้ อ นถึง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบและจานวนของค่าตอบแทนด้ วย ทังนี
้ ้ จานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย
ด้ วย
3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควร
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของที่ปรึ กษานันไว้
้ ในรายงานประจาปี รวมทังความเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เท
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เวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริษัทได้ อย่างเพียงพอ ควรกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปดารงตาแหน่งให้ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้ วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ เนื่ องจากประสิ ทธิ ภ าพของการปฏิ บัติหน้ าที่ ในฐานะกรรมการบริ ษัทอาจลดลง หากจ านวนบริ ษัทที่
กรรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไป และควรให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
3.5.3 คณะกรรมการควรจัดให้ มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้ เป็ นที่
รับทราบ
3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้ อมใน
กิจการอื่นที่มีความขัดแย้ ง หรื อสามารถใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้ อง
ดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม
3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย ซึง่ รวมถึง
(1) ระดับการแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย โดยให้ กาหนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งโดยทัว่ ไปควรให้ คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตัง้ เว้ นแต่บริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทขนาดเล็กที่
เป็ น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้แต่งตังก็
้ ได้
(2) กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทตามข้ อ (1) และให้ ตวั แทน
ของบริ ษัทดูแลให้ การปฏิ บตั ิเ ป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทย่อย และในกรณี ที่บริ ษัทย่อยมีผ้ ูร่วมลงทุน อื่ น
คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายให้ ตวั แทนทาหน้ าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทย่อย และให้
สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัทแม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทารายการต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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(4) การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็ นต้ น
3.6.2 หากเป็ นการเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตังแต่
้
ร้ อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรื ออาจต้ องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริษัท ในกรณีที่
จาเป็ น คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการจัดทา shareholders’ agreement หรื อข้ อตกลงอื่ น เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการควรจดั ใหมี ้การประเมิ นผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปด้ วย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะ
ใช้ เปรี ยบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิง านควรประเมิ นทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้ อยต้ องเป็ นวิธี
ประเมิ น ด้ ว ยตนเอง (self-evaluation) หรื อ คณะกรรมการอาจพิ จ ารณาใช้ วิ ธี ป ระเมิ น แบบไขว้ (cross
evaluation) ร่ วมด้ วยก็ได้ รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิ นในภาพรวมไว้ ในรายงาน
ประจาปี
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้ มีที่ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการ
ดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนาไปใช้ ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับบทบาท
หน้ า ที่ ลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนสนับ สนุนให้
กรรมการทุกคนได้ รับการเสริมสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการใหม่ จะได้ รับการแนะนา และมี
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ กรรมการได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ รวมทังได้
้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการควรเปิ ดเผยข้ อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการควรจัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
3.9.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลัก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท แต่ไ ม่ ค วรน้ อ ยกว่ า 6 ครั ง้ ต่อ ปี ในกรณี ที่
คณะกรรมการไม่ได้ มีการประชุมทุกเดื อน คณะกรรมการควรกาหนดให้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีกลไกให้ กรรมการแต่ละคน รวมทังฝ่
้ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้ าสูว่ าระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
3.9.5 คณะกรรมการควรสนับ สนุ น ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารเชิ ญ ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง เข้ าร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้ มีโอกาส
รู้จกั ผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการควรเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริ ษัท
หรื อผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจ
จัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท
3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย และ
ควรแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
3.9.8 คณะกรรมการควรกาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
ในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทในรายงานประจาปี และบน website ของบริษัท
3.9.9 เลขานุการบริ ษัทควรได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้ าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริ ษัทควรเข้ ารั บการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวด้ วย
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริ หารระดับสูง
ให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
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แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดูแลให้ มีผ้ บู ริ หารระดับสูงที่เหมาะสม โดย
อย่างน้ อยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาควรร่ วมกับ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการในการสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคล เห็นชอบบุคคลที่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร
ระดับสูง
4.1.3 เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(succession plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริหารระดับสูง และให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ น
ระยะด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
4.1.5 คณะกรรมการควรกาหนดนโยบายและวิธี ปฏิ บัติในการไปดารงตาแหน่ง กรรมการที่ บริ ษั ทอื่ น ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทังประเภทของต
้
าแหน่งกรรมการและจานวนบริ ษัท
ที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการควรกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร
ระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและ
สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่ รวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
(2) การกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรื อ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ
(3) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้ เป็ นที่รับทราบ
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4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริ หารกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการ
ล่วงหน้ า
(2) ประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี หรื ออาจมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรื อกรรมการอาวุโสควรเป็ นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้
ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบ
(3) อนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้ วย
4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปั จ จัยในการประเมิ นผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้ าง
ค่า ตอบแทนของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และติด ตามให้ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารประเมิ น ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ให้
สอดคล้ องกับหลักการประเมินดังกล่าว
4.2.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์แ ละปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรั บทัง้
องค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบัติ
4.3.1 คณะกรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้ อ ตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้ อตกลงผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายของกลุ่มบริ ษัทแม่
ซึง่ มีผลต่ออานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ ข้อตกลงตามข้ อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
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หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เ หมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพหรื อกลไกอื่นเพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออม
อย่างเพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัด
การเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรื อดูแลให้ มีนโยบายการลงทุน
แบบ life path
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญกับการสร้ างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ ฝ่าย
จัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน และการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการควรส่งเสริ ม การสร้ างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กิจ การตามสภาพปั จจัยแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินค้ าและบริ การ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน รวมทัง้
การร่วมมือกับคูค่ ้ า
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หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 คณะกรรมการควรดูแ ลให้ มี ก ลไกที่ ท าให้ มั่น ใจว่า กิ จ การประกอบธุ ร กิ จ อย่า งมี จ ริ ย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทุกส่วนในองค์กร
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้ วยความยัง่ ยืน โดยอาจจัดทานโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิ ซึ่ง
อย่างน้ อยควรครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้ าง โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและ
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและค่า
ผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ เ ป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ ไ ม่น้ อยกว่าที่ กฎหมายก าหนดหรื อมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้ าวหน้ า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่น ๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงสุขภาพ
ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้ าและ
บริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้ าและบริ การ รวมทังการโฆษณา
้
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย (sales conduct) ต้ องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิ ด
ความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญ ญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรม การ
ช่วยให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้ บริ การให้ ได้ มาตรฐาน ชี ้แจงและ
ดูแ ลให้ คู่ค้ า เคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชนและปฏิ บัติ ต่อ แรงงานตนเองอย่ า งเป็ นธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่ ้ าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้ างเสริ ม
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสาเร็จในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริษัทจะไม่สร้ างหรื อ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ครอบคลุมการใช้ วตั ถุดิบ การใช้ พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรื อใน
สานักงาน) การใช้ นา้ การใช้ ทรั พ ยากรหมุนเวี ยน การดูแลและฟื ้นฟูความหลากหลายทางชี วภาพที่ ไ ด้ รับ
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ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจก เป็ นต้ น
(6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
(7) การต่อต้ านการทุจ ริ ตและคอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ ยวข้ อง และ
กาหนดให้ บริ ษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจเข้ าร่วมเป็ น
ภาคีเครื อข่ายในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริ ษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน รวมทังเข้
้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่ายด้ วย
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิ ผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทังตระหนั
้
กว่าการใช้ ทรัพยากรแต่
ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการควรตระหนัก ว่า รู ป แบบธุ ร กิ จ (business model) ที่ ต่า งกัน ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ตา่ งกันด้ วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่
จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมี
การทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ ทรัพ ยากรให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผล โดยคานึง ถึง การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้ มี กรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาส
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ทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้ มีนโยบายในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทาง เพื่อรองรับใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ การบริ หารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและจัดการความ
เสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย
5.4.3 คณะกรรมการควรจัดให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการควรเข้ าใจความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการ และอนุมตั คิ วามเสี่ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการควรพิจ ารณาและอนุมัตินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดี ยวกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการควรให้ ความส าคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและดูแลให้ มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจา เช่น ปี ละ 1 ครัง้
6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทังภายนอกและภายในองค์
้
กร
ที่อาจส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริษัทได้ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่
ได้ ระบุไว้ เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ยงที่เหมาะสม
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6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
กลัน่ กรองข้ อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กิจการประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทัง้
ของในประเทศและในระดับสากล
6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรื อกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50) คณะกรรมการควรนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตามข้ อ 6.1.1–6.1.7 ด้ วย
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ทุกคนต้ อง
เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการควรกาหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยควรมีหน้ าที่
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สอบทานให้ กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน (accuracy and completeness)
(2) สอบทานให้ กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้ กิจการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
(4) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
(5) พิจ ารณา คัดเลื อก เสนอบุคคลซึ่ง มี ความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญชี และ พิจ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังประชุ
้
มกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละครัง้
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ เป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ
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(7) สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
6.2.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูล การได้ หารื อ ร่วมกับผู้สอบบัญชี หรื อแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษา
ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภ าพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
พร้ อมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องให้ ความเห็นถึง ความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัท กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูล และ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมการควรกากับ ดูแลให้ มี ระบบการรั ก ษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่ง รวมถึง การก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความ
พร้ อมใช้ ของข้ อ มูล (availability) รวมทัง้ การจัด การข้ อมูล ที่ อาจมี ผ ลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (market
sensitive information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรดูแ ลให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และพนัก งาน
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
6.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดูแลให้ มี แนวทางและวิธี ปฏิ บัติเ พื่ อให้ การทารายการดัง กล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
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6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุม คณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็น
ได้ อย่างอิสระ งดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชันที่ชดั เจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้ มีโครงการ หรื อแนวทางในการต่อต้ านการทุจ ริ ต การคอร์ รัปชัน รวมถึงการ
สนับสนุนกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม และปลูก ฝั ง ให้ พ นักงานทุก คนปฏิ บัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้ อบัง คับ ที่
เกี่ยวข้ อง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้ า แก้ ไข
ปั ญหา รายงาน) ข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย และดูแลให้ มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีความ
สะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทังเปิ
้ ดเผยช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ ใน website หรื อรายงาน
ประจาปี
6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้ มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณี ที่มีการชีเ้ บาะแส โดยควรกาหนดให้ มี
ช่องทางในการแจ้ งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรื อผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ
กิจการที่ได้ รับมอบหมาย รวมทังมี
้ กระบวนการตรวจสอบข้ อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสที่แจ้ งเบาะแสด้ วยเจตนาสุจริ ต
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หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญต่างๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการควรคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้ส อบบัญชี ในรายงานทางการเงิ น และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทังข้
้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีผา่ นการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
7.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทังควรสนั
้
บสนุนให้ บริ ษัทจัดทาคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ เพื่อให้ นักลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง
อย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการราย
นัน้ ควรดูแลให้ การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วน ถูกต้ องด้ วย เช่น ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การ
เปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุม่ ตน
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หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรร่ วมกันหาทางแก้ ไขโดยเร็ ว
หากเริ่มมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
7.2.2 ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควร
มัน่ ใจได้ ว่า การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน
หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่ นที่จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้ การ
คานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชาระหนี ้หรื อมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการควรติดตาม
อย่างใกล้ ชิด และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ย วกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูล
7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการควรมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่
ว่าจะด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
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หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึง
กรอบการรายงานที่ ไ ด้ รับการยอมรั บในประเทศหรื อในระดับสากล ทัง้ นี ้ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดัง กล่าวไว้ ใน
รายงานประจาปี หรื ออาจจัดทาเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้ อนการปฏิบตั ิที่ จะนาไปสู่การสร้ าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้ าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้ มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
(disclosure policy) เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูล ต่อ บุค คลภายนอกเป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม เท่า เที ย มกัน ทัน เวลา ใช้ ช่อ งทางที่ เ หมาะสม ปกป้ องข้ อ มูล ลับ และข้ อ มูล ที่ มี ต่อ ผลต่อ ราคา
หลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การสื่อสารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้ มีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็ นผู้ที่มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ
สามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน และ
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้ น
7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัด
ให้ มีหลักปฏิบตั ิในการให้ ข้อมูล นโยบายการจัดการข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่แล ะ
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ความรั บ ผิ ด ชอบของนัก ลงทุนสัม พันธ์ ใ ห้ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารและการเปิ ดเผยข้ อ มูลเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่า นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านช่องทางอื่ นด้ วย
เช่น website ของบริษัท โดยควรกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทังน
้ าเสนอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ เรื่ องสาคัญ ทังประเด็
้
นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ ผ่านการพิจารณาและ/หรื อการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น โดยเรื่ องสาคัญดังกล่าว
ควรถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้
ถื อ หุ้ น โดยคณะกรรมการควรพิ จ ารณาบรรจุ เ รื่ อ งที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอเป็ นวาระการประชุ ม ซึ่ ง หากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการควร
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
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8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และเผยแพร่บน
website ของบริษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้ า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บน website ของบริษัทด้ วย
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องควรจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ และเผยแพร่ พร้ อม
กับฉบับภาษาไทย
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการควรดูแ ลให้ การด าเนิ น การในวัน ประชุม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมการควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อ
การเดินทาง เป็ นต้ น
8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าร่วมประชุม หรื อสร้ างภาระ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตน
เกินกว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การ
นับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยา
8.2.4 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผู้ถือหุ้น มี หน้ าที่ ดูแลให้ การประชุม ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสื อ
นัดประชุม อย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ ประชุม ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัทได้
8.2.5 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่ วมประชุมและในฐานะผู้
ถื อหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
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8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องควรเข้ าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
8.2.7 ก่อนเริ่ มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้ รับทราบจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้ มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือ
หุ้นใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
้
8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้ มีบคุ คลที่เป็ น
อิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทา
การถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุมไม่เข้ าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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