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ค านิยาม 
 

บริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทย่อย : บริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกดัท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของบริษัท 

โดยมีลกัษณะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย : คณะกรรมกำรกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทตัง้ขึน้เพ่ือให้ช่วยศึกษำ

และกลัน่กรองงำนในด้ำนใดด้ำนหนึง่ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล : คณะกรรมกำรชดุย่อยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทตัง้ขึน้เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกับ

ดแูลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรและนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและ
สรรหำกรรมกำร : 

คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทตัง้ขึน้เพ่ือท ำหน้ำท่ี
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูรวมทัง้
พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมกำรชดุย่อยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทตัง้ขึน้เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกับ
ดูแลให้บริษัทมีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและเปิดเผยข้อมูลท่ี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน และมีระบบกำร
ควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนรัดกุมเพียงพอ 
ทัง้นี ้องค์ประกอบ คุณสมบตัิและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนด 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง : คณะกรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรตัง้ขึน้เพ่ือท ำหน้ำท่ีช่วยสนบัสนนุ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรขับเคล่ือนกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ของฝ่ำยบริหำร ให้ควำมชว่ยเหลือเจ้ำของควำมเส่ียงในกำรระบแุละหำ
มำตรกำรในกำรจดักำรควำมเส่ียง รวมไปถึงส่ือสำรและติดตำมผลของ
มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุตำ่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมกำร : กรรมกำรของบริษัท ทัง้ท่ีมิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ บริหำรหรือด ำรง
ต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
และอำจเป็นหรือไมเ่ป็นกรรมกำรอิสระก็ได้ 

กรรมกำรอิสระ : กรรมกำรท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัทและบริษัทย่อย 
และไม่มีส่วนได้เสียทำงกำรเงิน เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำย
จดักำรและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคุม และเป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบริษัทในลักษณะท่ีจะท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรแสดง
ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ โดยมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทนุและตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

พนกังำน : พนักงำนตัง้แต่ระดับบังคับบัญชำหรือเทียบเท่ำลงมำของบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้บริหำร : ผู้ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ผู้ บริหำรระดับฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึน้ไปของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้บริหำรระดบัสงู : ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งตัง้แตผู่้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรหรือเทียบเทำ่ขึน้ไปของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ มีสว่นได้เสีย : บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงผู้ ถือหุ้ น ผู้ บริหำร พนักงำน Store business partner 
ลกูค้ำ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ ชมุชน และสงัคมสว่นรวม เป็นต้น 

ผู้ ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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หนว่ยงำนสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูล
กิจกำร: 

หน่วยงำนท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบมีบทบำทหน้ำท่ีช่วยสนบัสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรก ำกับดแูลกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ระบบกำรควบคุม และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
ของบริษัทอย่ำงเป็นอิสระจำกผู้ บริหำรและพนักงำนในสำยงำนธุรกิจ 
รวมถึงช่วยในกำรพัฒนำนโยบำย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ และกำรให้
ค ำปรึกษำและเคร่ืองมือแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของแต่ละสำยงำนใน
กำรระบุและประเมินควำมเส่ียง กำรออกแบบกำรควบคมุและมำตรกำร
จดักำรควำมเส่ียง กำรก ำกับกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และกำรติดตำม
ผล ตลอดทัง้ช่วยในกำรส่ือสำร กำรอบรม กำรรำยงำนผลด้ำนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ระบบกำรควบคมุ และกำรก ำกบักำรปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์ ตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ส ำนกัตรวจสอบ : หน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรซึ่งท ำหน้ำท่ีให้ควำมเช่ือมัน่
กับคณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองควำมมีประสิทธิผลของกำรก ำกับดูแล
กิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคมุ รวมไปถึงตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนตำ่งๆภำยในบริษัท โดยอ้ำงอิง
นโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆของบริษัท มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน
วิชำชีพตรวจสอบภำยในและตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคมุ 

ข้อมลูภำยใน : ข้อมูลท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้ควบคมุ ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีมีคณุค่ำทำง
เศรษฐกิจทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต เป็นข้อมูลท่ีรู้ในวงจ ำกัดและไม่พึง
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้ มีอ ำนำจ เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้ำและพนกังำน ข้อมูลกำรขำยและกำรตลำด 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำร ข้อมูลทำงบญัชี แผนธุรกิจ แผนกำรตลำด 
แผนกำรเงิน แผนกำรก่อสร้ำง ข้อมูลทำงด้ำนนวตักรรม ข้อมูลกำรวิจัย
และพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์  โป รแก รม ต้น ฉบับ  (Source code) กำร
เปล่ียนแปลงผลประกอบกำร กำรเปล่ียนแปลงสถำนะกำรเงินเช่น วิกฤต
งบกระแสเงินสด วิกฤตสินเช่ือ กำรเปล่ียนแปลงกำรควบคุม  กำร
เปล่ียนแปลงกรรมกำร กำรเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ทำงด้ำนเงินทนุ เชน่ กำรเพิ่มทนุโดยให้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัใหม่แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Issue) กำรแตกพำร์ กำรรวมพำร์ 
กำรลดทนุ กำรออกตรำสำรหนี ้ตรำสำรหนีก้ึ่งทนุ Option ใบส ำคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั (Warrant) กำรเข้ำซือ้กิจกำร กำรควบรวมกิจกำร 
เป็นต้น และเป็นข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำ
ของหลกัทรัพย์ ท่ียงัไมไ่ด้ถกูเปิดเผยตอ่สำธำรณชน 

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ : กำรท ำหน้ำท่ี ท่ี ต้องท ำให้ เกิดผลลัพ ธ์ห รือผลประโยชน์ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอือ้ประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ท ำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุด หรืออำจเสียหำยจนท ำ
ให้บริษัทมีปัญหำ ทัง้นีใ้ห้พิจำรณำกำรท ำธุรกรรมโดยถือเสมือนเป็น
รำยกำรท่ีกระท ำกบับคุคลภำยนอก (at arms’ length basis) 
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แนวปฏิบัตด้ิานการก ากับดูแลกิจการ 
วัตถุประสงค์และขอบเขต 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และมีควำมมุ่งมัน่ ส่งเสริมพฒันำให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยยึดมัน่กำรด ำเนินงำน
ด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน รัฐบำล 
สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม คูค้่ำ เจ้ำหนี ้คูแ่ขง่ และผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจงึก ำหนดแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยครอบคลมุแนวปฏิบตัสิ ำหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้

 แนวปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท 

 แนวปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำน 

 แนวปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับหน่วยงำนสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 แนวปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับส ำนกัตรวจสอบ 
 
แนวปฏิบตัิส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฉบบันี ้ได้น ำเอำหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อหลกั หลกัปฏิบตัิย่อยและ

แนวปฏิบตัิของหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ส ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับ
บริบทธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิอย่ำงถกูต้องและเหมำะสม เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่กำรสร้ำงคณุคำ่ให้แก่บริษัทอยำ่งยัง่ยืน 
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หลักปฏบิัต ิ1:  
ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองค์กรท่ีสร้ำงคณุคำ่ให้แก่กิจกำรอยำ่ง
ยัง่ยืน 
 
แนวปฏบิัต ิ1.1: 
คณะกรรมกำรต้องเข้ำใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำท่ีต้องก ำกบัดแูลให้องค์กรมีกำร
บริหำรจดักำรท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึง 
(1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยองค์กร 
(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำย 
(3) กำรตดิตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
แนวปฏบิัต ิ1.2: 
ก ำกบัดแูลกิจกำรให้น ำไปสูผ่ลในกำรสร้ำงคณุคำ่ให้แก่กิจกำรอยำ่งยัง่ยืนอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1) สำมำรถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบกำรท่ีดีโดยค ำนงึถึงผลกระทบในระยะยำว  
(2) ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย  
(3) เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันำหรือลดผลกระทบด้ำนลบตอ่สิ่งแวดล้อม  
(4) สำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปล่ียนแปลง  

 
แนวปฏบิัต ิ1.3: 
คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีดแูลให้กรรมกำรทกุคนและผู้บริหำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ  ระมดัระวงั (duty 
of care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมกำร และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบำย หรือแนวทำงท่ี
ได้ก ำหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนกำรอนุมัติกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำร
ลงทุน กำรท ำธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคญั กำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน กำร
ได้มำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่สินทรัพย์ กำรจำ่ยเงินปันผล เป็นต้น 
 
ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบและระมัดระวัง กรรมกำรและผู้บริหำรต้องกระท ำเย่ียงวิญญูชนผู้
ประกอบธุรกิจเช่นนัน้พึงกระท ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน และ ณ เวลำท่ีพิจำรณำตัดสินใจต้องมี
ลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) กระท ำไปโดยสจุริต สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 
(2) กระท ำบนพืน้ฐำนข้อมลูท่ีเพียงพอ และ 
(3) กระท ำไปโดยท่ีไมมี่สว่นได้เสียไมว่ำ่ในทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 
แนวปฏบิัต ิ1.4: 
คณะกรรมกำรต้องเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตน และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบให้ฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจนติดตำมดแูลฝ่ำยจดักำรให้ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย โดย 
(1) จดัท ำกฎบตัร (board charter) ท่ีระบหุน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพ่ือใช้อ้ำงอิงในกำร

ปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรทกุคน และมีกำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้ทบทวนกำร
แบง่บทบำทหน้ำท่ีคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร อยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทำงขององค์กร 

(2) มอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรกิจกำรให้ฝ่ำยจดักำรโดยบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมกำร
ต้องตดิตำมดแูลฝ่ำยจดักำรให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 
เร่ืองที่ควรดูแลให้มีการด าเนินการ (เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบหลักให้มีกำรด ำเนินกำร
อยำ่งเหมำะสม) 
ก. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ 
ข. กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่ในจริยธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นต้นแบบ 
ค. กำรดแูลโครงสร้ำงและกำรปฏิบตัิของคณะกรรมกำร ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และ

เปำ้หมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ง. กำรสรรหำ พัฒนำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรบริหำรและ

กรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
จ. กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยหลกัขององค์กร  
 

เร่ืองที่ควรด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ (เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำรและ
มอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรตดิตำมควำมคืบหน้ำเป็นระยะ) 
ก. กำรก ำหนดและทบทวนกลยทุธ์ เปำ้หมำย แผนงำนประจ ำปี 
ข. กำรดแูลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน 
ค. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจดักำร 
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ง. กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำร
บริหำรจดักำรบคุคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ. กำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ฉ. กำรดแูลให้กำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินและไมใ่ชก่ำรเงินมีควำมนำ่เช่ือถือ 

 
หลักปฏบิัต ิ2:  
ก ำหนดวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน 
 
แนวปฏบิัต ิ2.1: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดหรือดแูลให้วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรให้เป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน 
โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีสอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทัง้กิจกำร ลูกค้ำ  ผู้ มีส่วนได้เสีย และ
สงัคมโดยรวม 
(1) รับผิดชอบดูแลให้กิจกำรมีวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลกัท่ีชดัเจน เหมำะสม สำมำรถใช้เป็นแนวคิด

หลกัในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจและส่ือสำรให้ทกุคนในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกนั โดยจดัท ำ
เป็นวิสยัทศัน์ และคำ่นิยมร่วมขององค์กรท่ีสะท้อนคณุลกัษณะของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เช่น  ควำม
รับผิดชอบในผลกำรกระท ำ ควำมเท่ียงธรรม ควำมโปร่งใส ควำมเอำใจใส ่เป็นต้น 

(2) ก ำหนดรูปแบบธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงคณุคำ่ให้ทัง้แก่กิจกำร ผู้ มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวมควบคูก่นัไป
โดยพิจำรณำถึง 
ก. สภำพแวดล้อมและกำรเปล่ียนแปลงปัจจยัต่ำง ๆ รวมทัง้กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยี  มำใช้

อยำ่งเหมำะสม 
ข. ควำมต้องกำรของลกูค้ำและผู้ มีสว่นได้เสีย 
ค. ควำมพร้อม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกิจกำร 

 
แนวปฏบิัต ิ2.2 : 
คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดแูลให้มัน่ใจว่ำวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลำปำนกลำง
และ/หรือประจ ำปีของบริษัทสอดคล้องกบักำรบรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัของบริษัท 
(1) ดแูลให้กำรจดัท ำกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัของกิจกำร 

ตลอดจนโอกำสและควำมเส่ียงท่ียอมรับได้และสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำ  หรือทบทวนวัตถุประสงค์ 
เปำ้หมำย และกลยทุธ์ส ำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี  
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(2) ดแูลให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ปัจจยัและควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องตลอดสำยห่วงโซค่ณุคำ่ รวมทัง้ปัจจยัตำ่งๆ ท่ีอำจมีผลตอ่กำรบรรลเุปำ้หมำยหลกัของบริษัทใน
กำรก ำหนดกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปี  

(3) ก ำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรก ำหนดกลยุทธ์องค์กร และน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ มีส่วนได้เสีย 
โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(4) ก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน และควรเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและ
ศกัยภำพขององค์กร และตระหนักถึงควำมเส่ียงของกำรตัง้เป้ำหมำยท่ีอำจน ำไปสู่กำรประพฤติท่ีผิด
กฎหมำย หรือขำดจริยธรรม  

(5) ก ำกบัดแูลให้มีกำรถ่ำยทอดวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยผ่ำนกลยทุธ์ และแผนงำนให้ทัว่ทัง้องค์กร 
(6) ก ำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและติดตำมกำร

ด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปี โดยจดัให้มีผู้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ  ดแูลและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

 
หลักปฏบิัต ิ3:  
เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
 
แนวปฏบิัต ิ3.1: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ในเร่ืองขนำด 
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เปำ้หมำยหลกัท่ีก ำหนดไว้ 
(1) ดแูลให้มีคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ 

ควำมสำมำรถและคณุลกัษณะเฉพำะด้ำน ตลอดจนเพศและอำย ุท่ีจ ำเป็นตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปำ้หมำยหลกัของบริษัท รวมทัง้ต้องมีกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรอยำ่งน้อย 1 คนท่ีมีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจหลกัท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู ่

(2) มีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสม สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีสัดส่วนระหว่ำง
กรรมกำรท่ีเป็นผู้ บริหำรและท่ีไม่เป็นผู้ บริหำรเพ่ือถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม โดยส่วนใหญ่ควรเป็น
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรได้อยำ่งอิสระ 
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(3) มีจ ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมข้อก ำหนดของบริษัทและหลักเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแตต้่องไมน้่อยไปกวำ่ 3 คน 

(4) ดแูลให้กรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรทัง้หมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ 

(5) เปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย และข้อมูล
กรรมกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
แนวปฏบิัต ิ3.2: 
คณะกรรมกำรต้องเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดแูลให้มัน่ใจว่ำองค์ประกอบและกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอือ้ตอ่กำรใช้ดลุพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่งมีอิสระ 
(1) ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรต้อง

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีอยำ่งชดัเจนเพ่ือไมใ่ห้คนใดคนหนึง่มีอ ำนำจโดยไมจ่ ำกดั 
(2) ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำร โดยมีหน้ำท่ีอยำ่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก. ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลตุำมวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัขององค์กร 

ข. ดแูลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 
และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ค. จดัสรรเวลำไว้อยำ่งเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
ส ำคัญอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมกำรได้ใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและให้
ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ 

ง. เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และ
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

(3) ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วัน
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ทัง้นีเ้ว้นแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำจำกเหตผุล และควำม
จ ำเป็นตำมท่ีบริษัทเสนอ และอนมุตัิเลือกกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดตอ่กนัเกิน 9 
ปีดงักลำ่ว เป็นกรรมกำรอิสระตอ่ไป 

(4) พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือกลัน่กรองข้อมูล และพิจำรณำในรำยละเอียดในเร่ืองส ำคญั
ให้รอบคอบ และเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบตอ่ไป 
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(5) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชุมและจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำและรำยงำนผลกำร
ปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ 

 
แนวปฏบิัต ิ3.3: 
คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดแูลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้
คณะกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก ำหนดไว้ 
(1) จัดตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนเป็น

กรรมกำรอิสระ 
(2) คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำกรรมกำรจดัให้มีกำรประชมุเพ่ือพิจำรณำหลกัเกณฑ์และ

วิธีกำรในสรรหำบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทัง้คดัเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก ำหนดไว้ และบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นรำยย่อยตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด 
และเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรก่อนจะน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำร โดยผู้ ถือ
หุ้นได้รับข้อมลูอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจ 

(3) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
เพ่ือเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบวำระ และในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำกรรมกำรเสนอช่ือกรรมกำรรำยเดิม ควรค ำนึงถึงผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของ
กรรมกำรรำยดงักลำ่วประกอบด้วย 

(4) ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและ
สรรหำกรรมกำร ควรมีกำรเปิดเผยข้อมลูของท่ีปรึกษำนัน้ไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอิสระ 
หรือไมมี่ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

 
แนวปฏบิัต ิ3.4: 
ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำ
ค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
เปำ้หมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
(1) จัดตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร ซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนเป็น

กรรมกำรอิสระ เพ่ือท ำหน้ำท่ีพิจำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท  ประสบกำรณ์ 

ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร
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แต่ละคน กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมำชิกข อง
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยควรได้รับคำ่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมำะสม  

(3) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์และรูปแบบอัตรำ
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรให้มีควำมเหมำะสม ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ค่ำตอบแทนใน
อตัรำคงท่ีและคำ่ตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท โดยเช่ือมโยงกบัมลูคำ่ท่ีบริษัทสร้ำงให้กบัผู้ ถือ
หุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัท่ีสูงเกินไปจนท ำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอควำมเห็นชอบก่อนเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

(4) เปิดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีสะท้อนถึงภำระหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบและจ ำนวนของคำ่ตอบแทน 

(5) ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและ
สรรหำกรรมกำร ควรมีกำรเปิดเผยข้อมลูของท่ีปรึกษำนัน้ไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอิสระ 
หรือไมมี่ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

 
แนวปฏบิัต ิ3.5: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำกบัดแูลให้กรรมกำรทกุคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและจดัสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอ 
(1) ดแูลให้มัน่ใจวำ่มีกลไกสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของตน 
(2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนของกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนง่หลำยบริษัท และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ีในบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ จึงก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไป
ด ำรงต ำแหนง่รวมบริษัทแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้มีระบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่ง
อ่ืนของกรรมกำรและเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทรำบ 

(3) ดแูลให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีมำตรกำรป้องกนัอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบตำมเหมำะสม 
ในกรณีท่ีกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจกำรอ่ืนท่ีมีควำมขดัแย้ง หรือสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน 

(4) กรรมกำรแตล่ะคนควรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
ทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 
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แนวปฏบิัต ิ3.6: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้  บริษัท
ยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุมีควำมเข้ำใจถกูต้องตรงกนั 
(1) คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อย ซึง่รวมถึง  

ก. กำรแตง่ตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทย่อย  โดยก ำหนดเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งโดยทัว่ไปควรให้คณะกรรมกำรเป็นผู้แตง่ตัง้ เว้นแตบ่ริษัทดงักลำ่วเป็นบริษัท
ขนำดเล็ก ท่ี เป็น operating arms ของกิจกำร  คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำน
กรรมกำรบริหำรเป็นผู้แตง่ตัง้ก็ได้  

ข. ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทตำมข้อ (ก) และให้
ตวัแทนของบริษัทดแูลให้กำรปฏิบตัเิป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทย่อย  

ค. กำรดแูลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอและกำรท ำ
รำยกำรตำ่งๆ  เป็นไปอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ง. กำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีส ำคัญ กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิก
บริษัทยอ่ย เป็นต้น 

(2) หำกเป็นกำรเข้ำร่วมลงทนุในกิจกำรอ่ืนอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น มีสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุนหรืออำจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยัส ำคญัต่อบริษัท 
ในกรณีท่ีจ ำเป็นคณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำรจัดท ำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนเก่ียวกับอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ือง
ส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือสำมำรถใช้เป็นข้อมลูในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทได้ตำม
มำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

 
แนวปฏบิัต ิ3.7: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุย่อย 
และกรรมกำรรำยบคุคล โดยผลประเมินจะถกูน ำไปใช้ส ำหรับกำรพฒันำกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตอ่ไป 
(1) คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข โดยมีบรรทดัฐำนท่ี
ก ำหนดไว้เพ่ือใช้เปรียบเทียบกบัผลกำรปฏิบตังิำนอยำ่งมีหลกัเกณฑ์ 
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(2) กำรประเมินมีทัง้แบบคณะและรำยบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง มีกำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน
และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

(3) คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจัดให้มีท่ีปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเดน็ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร 

(4) ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรจะถูกน ำไปใช้ประกอบพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมกำร 

 
แนวปฏบิัต ิ3.8: 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำกบัดแูลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบับทบำท
หน้ำท่ีลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมกำรทกุคนได้รับกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(1) ดแูลให้มัน่ใจว่ำบคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรแนะน ำและมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ซึ่งรวมถึงควำมเข้ำใจในวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่ำนิยม
องค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร 

(2) ดแูลให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็นอยำ่งตอ่เน่ือง 
(3) กรรมกำรควรมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดล้อมท่ี

เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทรำบข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(4) ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองของคณะกรรมกำรใน

รำยงำนประจ ำปี 
 
แนวปฏบิัต ิ3.9: 
คณะกรรมกำรต้องดแูลให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมลูท่ีจ ำเป็น และมีเลขำนกุำรบริษัทท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมตอ่กำรสนบัสนนุกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
(1) จดัให้มีก ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถ

จดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้ 
(2) จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแตไ่มน้่อยกว่ำ 6 ครัง้ตอ่ปี  
(3) ดแูลให้มีกลไกให้กรรมกำรแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เข้ำสูว่ำระกำรประชมุ 
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(4) เอกสำรประกอบกำรประชมุได้จดัสง่ให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
(5) สนบัสนุนให้ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเชิญผู้บริหำร

ระดบัสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะท่ีเก่ียวข้องกับ
ปัญหำโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดบัสูงส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบ
ทอดต ำแหนง่ 

(6) สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้ จัดกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เลขำนกุำรบริษัท หรือผู้บริหำรอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยท่ี
ก ำหนด และในกรณีท่ีจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกท่ีปรึกษำหรือผู้ประกอบ
วิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นคำ่ใช้จำ่ยของบริษัท 

(7) ถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสท่ีจะประชมุระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำร
ร่วมด้วย และแจ้งให้ประธำนกรรมกำรบริหำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย 

(8) ก ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทท่ีเหมำะสม ท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร  รวมทัง้
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร รวมถึงเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของ
เลขำนกุำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(9) เลขำนกุำรบริษัทจ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ี โดยเฉพำะหลกัสตูรท่ีมีกำรรับรอง (certified program)  

 
หลักปฏบิัต ิ4:  
สรรหำและพฒันำผู้บริหำรระดบัสงูและกำรบริหำรบคุลำกร 
 
แนวปฏบิัต ิ4.1: 
คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำผู้ บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ ำเป็นตอ่กำรขบัเคล่ือนองค์กรไปสูเ่ปำ้หมำย 
(1) ติดตำมดแูลให้มีผู้บริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำและ

แตง่ตัง้บคุคล หรือเห็นชอบบคุคลท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรระดบัสงู 
(2) ก ำกบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต ำแหนง่เพ่ือเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหนง่ผู้บริหำรระดบัสงู  
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ บริหำรระดับสูงได้รับกำรอบรมและพัฒนำ เพ่ือเพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตังิำน 

(4) ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืนของประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จดักำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและ
จ ำนวนบริษัทท่ีสำมำรถไปด ำรงต ำแหนง่ได้ 

 
แนวปฏบิัต ิ4.2: 
คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจให้ผู้บริหำรระดบัสงู โดย
ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษัทและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะ
ยำวและมีกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำกรรมกำร
พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรระดับสูงและเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตั ิ

 
แนวปฏบิัต ิ4.3: 
คณะกรรมกำรต้องติดตำมดแูลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์  และ
แรงจงูใจท่ีเหมำะสม โดยดแูลให้มีกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดแูลให้พนกังำนมีกำรออม
อย่ำงเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ เช่น โครงกำรสะสมหุ้ นส ำหรับพนักงำน  (Employee Joint 
Investment Program – EJIP) เป็นต้น 

 
หลักปฏบิัต ิ5:  
สง่เสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
 
แนวปฏบิัต ิ5.1: 
ให้ควำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลคำ่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงคณุประโยชน์
ตอ่ลกูค้ำหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
(1) ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและดแูลให้ฝ่ำยจดักำรน ำไปเป็น

ส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 



18 
 

 

(2) ให้กำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมเพ่ือเพิ่มคณุค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ เช่น กำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ กำรออกแบบและพัฒนำสินค้ำและบริกำร กำรวิจยั กำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำรร่วมมือกบัคูค้่ำ  

 
แนวปฏบิัต ิ5.2: 
คณะกรรมกำรต้องติดตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่ทกุฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
เปำ้หมำยหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 
(1) ดแูลให้มีกลไกท่ีท ำให้มัน่ใจว่ำ กิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทำงให้ทุกส่วนในองค์กรสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั ท่ีเป็นไปด้วยควำมยัง่ยืนโดยจดัท ำนโยบำยหรือแนวปฏิบตัิ ซึ่งอย่ำงน้อย
ควรครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
ก. ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ี

เก่ียวข้องและปฏิบตัิต่อพนกังำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่  กำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม กำรจัดสวัสดิกำรท่ีไม่น้อยกว่ำท่ี
กฎหมำยก ำหนดหรือมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดแูลสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน กำรอบรมให้ควำมรู้ พฒันำศกัยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถึงเปิดโอกำสให้
พนกังำนมีโอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในด้ำนอ่ืน ๆ 

ข. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง และ
ค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ กำรบริกำรหลงักำร
ขำยตลอดช่วงอำยุสินค้ำและบริกำร กำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสินค้ำและบริกำร รวมทัง้กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์และกำรส่งเสริมกำรขำยต้องกระท ำ
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของ
ลกูค้ำ 

ค. ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและเง่ือนไขสญัญำหรือข้อตกลงท่ีเป็น
ธรรม กำรช่วยให้ควำมรู้ พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้บริกำรให้
ได้มำตรฐำน ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็น
ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้ำ  เพ่ือ
พฒันำกำรประกอบธุรกิจระหวำ่งกนัอยำ่งยัง่ยืน 
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ง. ควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน โดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพฒันำโครงกำรท่ีสำมำรถ
สร้ำงเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและ
ควำมส ำเร็จในระยะยำว 

จ. ควำมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยปอ้งกนั ลด จดักำรและดูแลให้มัน่ใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุกำรใช้วตัถดุิบ กำรใช้พลงังำน กำรใช้
น ำ้ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน กำรปลดปล่อยและจดักำรของเสียท่ีเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ 
กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 

ฉ. กำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอยำ่งเปิดเผยโปร่งใสและไมส่ร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแขง่ขนัอยำ่งไมเ่ป็นธรรม 

ช. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
ก ำหนดให้มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสำธำรณะ เข้ำร่วมเป็น
ภำคีเครือขำ่ยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  

 
แนวปฏบิัต ิ5.3: 
คณะกรรมกำรต้องเป็นผู้ติดตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกรตลอดสำยหว่งโซ่คณุคำ่ เพ่ือให้สำมำรถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกั โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคณุคำ่
ให้แก่กิจกำรอยำ่งยัง่ยืน 

 
แนวปฏบิัต ิ5.4: 
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กรท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทัง้ดแูลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำส
ทำงธุรกิจและพัฒนำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เปำ้หมำยหลกั 
(1) จดัให้มีนโยบำยเร่ืองกำรจดัสรรและกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึงกำร

จดัสรรทรัพยำกรให้เพียงพอตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำหนดแนวทำงเพ่ือรองรับในกรณีท่ีไม่สำมำรถ
จดัสรรทรัพยำกรได้เพียงพอตำมท่ีก ำหนดไว้ 

(2) เป็นผู้ ดูแลให้กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยต้องท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมำตรกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีมำตรกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
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ด้ำนต่ำงๆ มีกำรจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
ปัจจยัในกำรก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(3) จดัให้มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ โดยมีระบบกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัของข้อมลู ในกำรรักษำควำมลบั กำรรักษำควำมนำ่เช่ือถือ และควำมพร้อมใช้ของข้อมลู 
รวมทัง้ป้องกันมิให้มีกำรน ำข้อมูลไปใช้ในทำงมิชอบ หรือมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนญุำต 

 
หลักปฏบิัต ิ6 
ดแูลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 
 
แนวปฏบิัต ิ6.1: 
ก ำกบัดแูลให้มัน่ใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีจะท ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อยำ่งมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
(1) เข้ำใจควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกิจกำร และอนมุตัคิวำมเส่ียงท่ียอมรับได้ 
(2) เป็นผู้พิจำรณำและอนมุตัินโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยหลกั กล

ยทุธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของกิจกำร ส ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบตังิำนในกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทำงเดียวกัน โดยคณะกรรมกำรควรให้ควำมส ำคญักับสัญญำณ
เตือนภยัลว่งหน้ำและดแูลให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำทกุปี 

(3) ดูแลให้บริษัทมีกำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กรท่ีอำจส่ งผลให้
บริษัทไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ โดยให้ควำมส ำคญัทัง้ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ ควำม
เส่ียงด้ำนกำรปฏิบตังิำน ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน และควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบข้อบงัคบั 

(4) ดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทได้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ีเกิดขึน้ของควำมเส่ียงท่ีได้ระบุไว้เพ่ือ
จัดล ำดบัควำมเส่ียง และมีวิธีจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม เช่น กำรยอมรับควำมเส่ียง กำรลดหรือ
ควบคมุควำมเส่ียง กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง และกำรถ่ำยโอนควำมเส่ียง 

(5) มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบกลัน่กรองข้อ 1-4 ก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ  

(6) ตดิตำมและประเมินผลประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(7) ดแูลให้กิจกำรประกอบธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ของในประเทศและใน

ระดบัสำกล 
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(8) น ำผลประเมินระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมำเป็นส่วนหนึง่ในกำรพิจำรณำตำมข้อ 1-
7 ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจกำรอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั (เช่น มีสดัส่วนกำรถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50)  

 
แนวปฏบิัต ิ6.2: 
คณะกรรมกำรต้องจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ 
(1) จดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมกำร

อิสระ และมีคุณสมบัติและหน้ำท่ีตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทและของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(2) ต้องก ำหนดหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีหน้ำท่ีอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
ก. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและครบถ้วน  
ข. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมี

ประสิทธิผล 
ค. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมำย

อ่ืนและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
ง. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร

พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

จ. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี และพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้ประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละครัง้ 

ฉ. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจได้
วำ่เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

ช. สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชนัของกิจกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต 

ซ. กลัน่กรองและพิจำรณำทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เช่น ควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์ ควำม
เส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั ควำมเส่ียงด้ำนสงัคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมถึงควำมเส่ียงด้ำนภำษีอำกร 
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ฌ. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องแสดงให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคมุภำยใน และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 
(3) ดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ี

จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย เช่น เอือ้อ ำนวยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเรียกผู้
ท่ีเก่ียวข้องมำให้ข้อมลู กำรได้หำรือร่วมกบัผู้สอบบญัชี หรือแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำ
ทำงวิชำชีพอ่ืนใดมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

(4) จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบใน
กำรพัฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน พร้อมทัง้
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 
แนวปฏบิัต ิ6.3: 
คณะกรรมกำรต้องดแูลและจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ได้ระหว่ำงบริษัทกบัฝ่ำยจดักำร 
คณะกรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงกำรปอ้งกันกำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของ
บริษัท และกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไมส่มควร 
(1) ดแูลให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำร

รักษำควำมลบั กำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือ และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทัง้กำรจดักำรข้อมลูท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรควรดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และ
พนกังำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวข้อง อำทิ ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ปฏิบตัิ
ตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

(2) ดแูลให้มีกำรจดักำรและติดตำมรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทำง
และวิธีปฏิบตัิเพ่ือให้กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั โดยท่ีผู้ มี
สว่นได้เสียไมค่วรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจ 

(3) ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร 
และบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรต้องดแูลให้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสีย
อย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะท่ีอำจท ำให้กรรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งด
เว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ 
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(4) ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำย จดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปี 

 
แนวปฏบิัต ิ6.4: 
คณะกรรมกำรต้องก ำกับดแูลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นท่ีชดัเจน และ
ส่ือสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติได้จริง  และจัดให้มีโครงกำรหรือ
แนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลกูฝังให้พนกังำนทุก
คนปฏิบตัติำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวปฏบิัต ิ6.5: 
คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดแูลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 
(1) ก ำกับดแูลให้มีกลไกและกระบวนกำรจดักำร (บนัทึก ติดตำมควำมคืบหน้ำ แก้ไขปัญหำ รำยงำน) ข้อ

ร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย และดแูลให้มีกำรจดัช่องทำงเพ่ือกำรรับข้อร้องเรียน ท่ีมีควำมสะดวกและมี
มำกกวำ่หนึง่ชอ่งทำง รวมทัง้เปิดเผยชอ่งทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์หรือรำยงำนประจ ำปี 

(2) ดูแลให้มีนโยบำยและแนวทำงท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีกำรชีเ้บำะแส โดยก ำหนดให้มีช่องทำงในกำรแจ้ง
เบำะแสผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่ำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทัง้มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมลู กำรด ำเนินกำร และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร 

(3) ดแูลให้มีมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมแก่ผู้แจ้งเบำะแสท่ีแจ้งเบำะแสด้วยเจตนำสจุริต 
 

หลักปฏบิัต ิ7 
รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลู 
 
แนวปฏิบัต ิ7.1: 
คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคญัตำ่งๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 
(1) ดูแลให้บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ี

เหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและมีจ ำนวนเพียงพอ  
(2) ค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในกำรให้ควำมเห็นชอบเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลู โดยเฉพำะกรณีท่ีเป็นรำยงำน

ทำงกำรเงินต้องพิจำรณำปัจจยัอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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ก. ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 
ข. ควำมเห็นของผู้ สอบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงินและข้อสังเกตของผู้ สอบบัญชีเก่ียวกับระบบ

ควบคมุภำยใน รวมทัง้ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผำ่นกำรส่ือสำรในช่องทำงอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ง. ควำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปำ้หมำยหลกั กลยทุธ์ และนโยบำยของบริษัท 

(3) ดแูลให้กำรเปิดเผยข้อมลูซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนุนให้บริษัทจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ของฝ่ำยจดักำรหรือ MD&A เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส  

 
แนวปฏิบัต ิ7.2: 
คณะกรรมกำรต้องติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี  ้
(1) ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร  และมีกำรรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรต้องร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำก
เร่ิมมีสญัญำณบง่ชีถ้ึงปัญหำสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

(2) ในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรใดๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติ
คณะกรรมกำรต้องมัน่ใจได้วำ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไม่กระทบตอ่ควำมตอ่เน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำร 
สภำพคลอ่งทำงกำรเงินหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ 

 
แนวปฏิบัต ิ7.3: 
ในภำวะท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำร ต้องมั่นใจได้ว่ำ 
บริษัทมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้  ภำยใต้กำรค ำนึงถึง
สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 
(1) ติดตำมอย่ำงใกล้ชิดและดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะไม่สำมำรถช ำระหนีห้รือมีปัญหำ
ทำงกำรเงิน 

(2) ดูแลให้บริษัทก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
รวมถึงเจ้ำหนี ้และตดิตำมกำรแก้ไขปัญหำโดยให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนสถำนะอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(3) มัน่ใจได้ว่ำกำรพิจำรณำตดัสินใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินของบริษัท ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใด
จะต้องเป็นไปอยำ่งสมเหตสุมผล 
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แนวปฏิบัต ิ7.4: 
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมควำมเหมำะสม โดยเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนและผู้ มีสว่นได้เสีย 
ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ีได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือในระดบัสำกล และดแูลให้ข้อมลูท่ี
เปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัและสะท้อนกำรปฏิบตัท่ีิจะน ำไปสูก่ำรสร้ำงคณุคำ่แก่บริษัทอย่ำงยัง่ยืน 

 
แนวปฏิบัต ิ7.5: 
คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท่ีท ำหน้ำท่ี
ในกำรส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนเช่น นักลงทุน นกัวิเครำะห์ รวมถึงจดัให้มีนโยบำยกำรส่ือสำร
และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไป
อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงท่ีเหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลท่ีมีต่อผลต่อรำคำ
หลกัทรัพย์ รวมทัง้มีกำรส่ือสำรให้เข้ำใจตรงกนัทัง้องค์กรในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว 

 
แนวปฏิบัต ิ7.6: 
คณะกรรมกำรต้องสง่เสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดและ
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำน
ชอ่งทำงอ่ืน เชน่ เว็บไซต์ของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้น ำเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 

 
หลักปฏบิัต ิ8 
สนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมและกำรส่ือสำรกบัผู้ ถือหุ้น 
 
แนวปฏิบัต ิ8.1: 
คณะกรรมกำรต้องดแูลให้มัน่ใจวำ่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท 
(1) ดูแลให้เร่ืองส ำคัญ ทัง้ประเด็นท่ีก ำหนดในกฎหมำยและประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำร

ด ำเนินงำนของกิจกำร ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรือกำรอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองส ำคญัดงักล่ำวควร
ถกูบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) สนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น เชน่ 
ก. กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนวนั

ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำบรรจเุร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชมุ ซึ่ง
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หำกกรณีคณะกรรมกำรปฏิเสธเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจเุป็นวำระ คณะกรรมกำรต้องแจ้งเหตผุล
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบ 

ข. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ 
ดแูลให้มีกำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 

(3) ดแูลให้หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตอ่กำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
(4) ดแูลให้มีกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อน

วนัประชมุและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ  
(5) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ

และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซตข์องบริษัท 
(6) หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พร้อมกับ

ฉบบัภำษำไทย 
(7) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง

ได้ และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
 
แนวปฏิบัต ิ8.2: 
คณะกรรมกำรต้องดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน 
(1) ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีประชมุ โดยค ำนงึถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น  
(2) ดแูลไม่ให้มีกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชุม หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร 

เชน่ ไม่ควรก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนเกินกวำ่ท่ีก ำหนด
ไว้ในแนวทำงปฏิบตัขิองหนว่ยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย ำ 

(4) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น มีหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมตอ่ท่ีประชุม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

(5) ไม่สนบัสนุนให้มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้
เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจ 
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(6) กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องควรเข้ำร่วมกำรประชมุ เพ่ือผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมในประเด็น
ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

(7) ก่อนเร่ิมกำรประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทรำบจ ำนวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีกำรประชมุ กำรลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียง 

(8) ในกรณีท่ีวำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนท่ีประชุมจะจดัให้มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผู้ ถือ
หุ้นใช้สิทธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลในวำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำร 

(9) สนบัสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั และส่งเสริมให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุ และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ในแตล่ะวำระให้ท่ีประชมุทรำบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

 
แนวปฏิบัต ิ8.3: 
คณะกรรมกำรต้องดูแลให้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปอย่ำง
ถกูต้องและครบถ้วน 
(1) ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวนัท ำกำรถดัไป ผำ่นระบบ

ขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(2) ดแูลให้กำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั

นบัจำกวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
(3) ดแูลให้มีรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำประชมุ และสดัส่วนกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชมุ /ไม่เข้ำร่วม
กำรประชมุ 

ข. วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง บตัรเสีย) ของแตล่ะวำระ 

ค. ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ  


