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คาํนิยาม 

 
บริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทย่อย : บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที�อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการ

บริษัท : 

คณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการ

ชุดย่อย : 

คณะกรรมการกลุ่มย่อยที�คณะกรรมการบริษัทตั 1งขึ 1นเพื�อให้ช่วยศึกษาและกลั�นกรองงานในด้านใดด้านหนึ�ง 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

: 

คณะกรรมการชุดย่อยที�คณะกรรมการบริษัทตั 1งขึ 1นเพื�อทําหน้าที�กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริห

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน

และสรรหา

กรรมการ : 

คณะกรรมการชุดย่อยที�คณะกรรมการบริษัทตั 1งขึ 1นเพื�อทําหน้าที�พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั 1ง

พิจารณากลั�นกรองการสรรหากรรมการก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ : 

คณะกรรมการชุดย่อยที�คณะกรรมการบริษัทตั 1งขึ 1นเพื�อทําหน้าที�กํากับดูแลให้บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที�

ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

ทั 1งนี 1 องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที�คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนด 
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คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง : คณะกรรมการที�คณะกรรมการบริหารตั 1งขึ 1นเพื�อทําหน้าที�ช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทในการขับเคลื�อนกิจกรรมการบริหารความเสี�ยง

ของฝ่ายบริหาร ให้ความช่วยเหลือเจ้าของความเสี�ยงในการระบุและหา

มาตรการในการจัดการความเสี�ยง รวมไปถึงสื�อสารและติดตามผลของ

มาตรการจัดการความเสี�ยงและการควบคุมต่าง ทีๆ�เกี�ยวข้อง 

กรรมการ : กรรมการของบริษัท ทั 1งที�มิได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารหรือดํารง

ตําแหน่งเป็นผู้บริหารซึ�งมีส่วนเกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

และอาจเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ 

กรรมการอิสระ : กรรมการที�ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

และไม่มีส่วนได้เสียทางการเงิน เป็นกรรมการที�เป็นอิสระจากฝ่าย

จัดการและผู้ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคุม และเป็นผู้ที�ไม่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที�จะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดง

ความเห็นที�เป็นอิสระ โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทุนและตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

พนักงาน : พนักงานตั 1งแต่ระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าลงมาของบริษัท ซีพี 

ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

ผู้บริหาร : ผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งตั 1งแต่ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ 1นไปของ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

ผู้บริหารระดับสูง : ผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งตั 1งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ 1นไปของ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้เสีย : บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน Store business partner 

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี 1 คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคมส่วนรวม เป็นต้น 

ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
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หน่วยงานสนับสนุนการกํากับดูแล

กิจการ: 

หน่วยงานที�ตามขอบเขตความรับผิดชอบมีบทบาทหน้าที�ช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการกํากับดูแลกิจกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง ระบบการควบคุม และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ 

รวมถึงช่วยในการพัฒนานโยบาย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และการให้

คําปรึกษาและเครื�องมือแก่กรรมการและผู้บริหารของแต่ละสายงานใน

การระบุและประเมินความเสี�ยง การออกแบบการควบคุมและมาตรการ

จัดการความเสี�ยง การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการติดตาม

ผล ตลอดทั 1งช่วยในการสื�อสาร การอบรม การรายงานผลด้านการบริหาร

ความเสี�ยง ระบบการควบคุม และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียอื�นที�เกี�ยวข้อง 

สํานักตรวจสอบ : หน่วยงานที�มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารซึ�งทําหน้าที�ให้ความเชื�อมั�น

กับคณะกรรมการบริษัทในเรื�องความมีประสิทธิผลของการกํากับดูแล

กิจการ การบริหารความเสี�ยง และระบบการควบคุม รวมไปถึงตรวจสอบ

และสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ภๆายในบริษัท โดยอ้างอิง

นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ขๆองบริษัท มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิชาชีพตรวจสอบภายในและตามแนวปฏิบัติที�ดีที�เกี�ยวข้องกับการกํากับ

ดูแลกิจการ การบริหารความเสี�ยง และระบบการควบคุม 

ข้อมูลภายใน : ข้อมูลที�บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ�งเป็นข้อมูลที�มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจทั 1งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที�รู้ในวงจํากัดและไม่พึง

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ เช่น ข้อมูล

ส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด 

แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม ข้อมูลการวิจัย

และพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์  โปรแกรมต้นฉบับ (Source code) กา ร

เปลี�ยนแปลงผลประกอบการ การเปลี�ยนแปลงสถานะการเงินเช่น วิกฤต

งบกระแสเงินสด วิกฤตสินเชื�อ การเปลี�ยนแปลงการควบคุม การ

เปลี�ยนแปลงกรรมการ การเปลี�ยนแปลงผู้สอบบัญชี การเปลี�ยนแปลง

ทางด้านเงินทุน เช่น การเพิ�มทุนโดยให้สิทธิจองซื 1อหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) การแตกพาร์ การรวมพาร์ 

การลดทุน การออกตราสารหนี 1 ตราสารหนี 1กึ�งทุน Option ใบสําคัญแสดง
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สิทธิที�จะซื 1อหุ้นสามัญ (Warrant) การเข้าซื 1อกิจการ การควบรวมกิจการ 

เป็นต้น และเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงราคา

ของหลักทรัพย์ ที�ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : การทําหน้าที� ที� ต้องทําให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื 1อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที�

เกี�ยวข้องอื�น  ๆทําให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุด หรืออาจเสียหายจนทํา

ให้บริษัทมีปัญหา ทั 1งนี 1ให้พิจารณาการทําธุรกรรมโดยถือเสมือนเป็น

รายการที�กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 
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แนวปฏิบัตด้ิานการกาํกับดูแลกิจการ 
วัตถุประสงค์และขอบเขต 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที�ดี และมีความมุ่งมั�น ส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที�มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั�นการดําเนินงาน

ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล 

สังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม คู่ค้า เจ้าหนี 1 คู่แข่ง และผู้ถือหุ้น 

บริษัทจึงกําหนดแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติสําหรับผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ดังนี 1 

 แนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท 

 แนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับผู้บริหารและพนักงาน 

 แนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับหน่วยงานสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ 

 แนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับสํานักตรวจสอบ 

 

แนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัทฉบับนี 1 ได้นําเอาหลักปฏิบัติ \ ข้อหลัก หลักปฏิบัติย่อยและ

แนวปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีหรือ Corporate Governance Code (CG Code) สําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี `abc ที�ออกโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทธุรกิจของบริษัท เพื�อให้กรรมการบริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื�อ

ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั�งยืน 
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หลักปฏบัิต ิ1:  

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยั�งยืน 

 

แนวปฏบัิต ิ#.#: 

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที�ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการ

บริหารจัดการที�ดี ซึ�งครอบคลุมถึง 

(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื�อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

แนวปฏบัิต ิ1.2: 

กํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืนอย่างน้อยดังต่อไปนี 1 

(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที�ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ�งแวดล้อม  

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี�ยนแปลง  

 

แนวปฏบัิต ิ1.3: 

คณะกรรมการมีหน้าที�ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty 

of care) และซื�อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที�

ได้กําหนดไว้ รวมทั 1งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที�สําคัญให้เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด เช่น การ

ลงทุน การทําธุรกรรมที�มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การ

ได้มา/จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

 

ในการปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทําเยี�ยงวิญjูชนผู้

ประกอบธุรกิจเช่นนั 1นพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน และ ณ เวลาที�พิจารณาตัดสินใจต้องมี

ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 1 

(1) กระทําไปโดยสุจริต สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ 
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(2) กระทําบนพื 1นฐานข้อมูลที�เพียงพอ และ 

(3) กระทําไปโดยที�ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 

 

แนวปฏบัิต ิ1.4: 
คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของตน และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที�

และความรับผิดชอบให้ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับ

มอบหมาย โดย 

(1) จัดทํากฎบัตร (board charter) ที�ระบุหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื�อใช้อ้างอิงในการ

ปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจําทุกปี รวมทั 1งทบทวนการ

แบ่งบทบาทหน้าที�คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

(2) มอบหมายอํานาจการจัดการกิจการให้ฝ่ายจัดการโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และคณะกรรมการ

ต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมาย  

 

เรื)องที)ควรดูแลให้มีการดําเนินการ (เรื�องที�คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดําเนินการ

อย่างเหมาะสม) 

ก. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที�ยึดมั�นในจริยธรรม รวมทั 1งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร  

 

เรื) องที)ควรดําเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ (เรื�องที�คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและ

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ) 

ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี 

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน 

ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที�เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื�อถือ 

 

หลักปฏบัิต ิ/:  

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน 

แนวปฏบัิต ิ/.#: 

คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการให้เป็นไปเพื�อความยั�งยืน 

โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที�สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั 1งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และ

สังคมโดยรวม 

 

(1) รับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที�ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิด

หลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจและสื�อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื�อนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

จัดทําเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กรที�สะท้อนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที�ดี เช่น 

ความรับผิดชอบในผลการกระทํา ความเที�ยงธรรม ความโปร่งใส ความเอาใจใส่ เป็นต้น 

(2) กําหนดรูปแบบธุรกิจที�สามารถสร้างคุณค่าให้ทั 1งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กัน

ไปโดยพิจารณาถึง 

ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี�ยนแปลงปัจจัยต่าง  ๆรวมทั 1งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้

อย่างเหมาะสม 

ข. ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

ค. ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

 

แนวปฏบัิต ิ/./ : 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มั�นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง

และ/หรือประจําปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

(1) ดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

ตลอดจนโอกาสและความเสี�ยงที�ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และกลยุทธ์สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี  

(2) ดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี�ยงต่าง  ๆที�อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที�

เกี�ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า รวมทั 1งปัจจัยต่าง  ๆที�อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทใน

การกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี  
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(3) กํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการกําหนดกลยุทธ์องค์กร และนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยยังคงอยู่บนพื 1นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

(4) กําหนดเป้าหมายทั 1งที�เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศักยภาพขององค์กร และตระหนักถึงความเสี�ยงของการตั 1งเป้าหมายที�อาจนําไปสู่การประพฤติที�ผิด

กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  

(5) กํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั�วทั 1งองค์กร 

(6) กํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที�เหมาะสมและติดตามการ

ดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผู้ทําหน้าที�รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 

หลักปฏบัิต ิ0:  

เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล 

 

แนวปฏบัิต ิ0.#: 

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั 1งในเรื�องขนาด 

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที�เป็นอิสระที�เหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักที�กําหนดไว้ 

 

(1) ดูแลให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั 1งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที�จําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั 1งต้องมีกรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที� มี

ประสบการณ์ในธุรกิจหลักที�บริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

(2) มีจํานวนกรรมการที�เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสัดส่วนระหว่าง

กรรมการที�เป็นผู้บริหารและที�ไม่เป็นผู้บริหารเพื�อถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่ควรเป็น

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารที�สามารถให้ความเห็นเกี�ยวกับการทํางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ 

(3) มีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัทและหลักเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย o ใน p ของจํานวนกรรมการทั 1งหมดแต่ต้องไม่น้อยไปกว่า p คน 

(4) ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการทั 1งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
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(5) เปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที�มีความหลากหลาย และข้อมูล

กรรมการไว้ในรายงานประจําปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 

แนวปฏบัิต ิ0./: 

คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที�เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั�นใจว่าองค์ประกอบและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการเอื 1อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

 

(1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมีหน้าที�ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการต้อง

กําหนดอํานาจหน้าที�อย่างชัดเจนเพื�อไม่ให้คนใดคนหนึ�งมีอํานาจโดยไม่จํากัด 

(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที�อย่างน้อยในเรื�องดังต่อไปนี 1 

ก. กํากับ ติดตาม และดูแลให้มั�นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

ข. ดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที�มีจริยธรรม 

และการกํากับดูแลกิจการที�ดี 

ค. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที�ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายประเด็น

สําคัญอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบและให้

ความเห็นได้อย่างอิสระ 

ง. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที�เป็นผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร และ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 

(3) กําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน q ปี นับแต่วัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี `abo ทั 1งนี 1เว้นแต่ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความ

จําเป็นตามที�บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน q 

ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

(4) พิจารณาแต่งตั 1งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อกลั�นกรองข้อมูล และพิจารณาในรายละเอียดในเรื�องสําคัญ

ให้รอบคอบ และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั1งของ

การประชุมและจํานวนครั1งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมาและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
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แนวปฏบัิต ิ0.0: 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที�โปร่งใสและชัดเจน เพื�อให้ได้

คณะกรรมการที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที�กําหนดไว้ 

(1) จัดตั 1งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ�งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็น

กรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจัดให้มีการประชุมเพื�อพิจารณาหลักเกณฑ์และ

วิธีการในสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทั 1งคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาที�ได้กําหนดไว้ และบุคคลที�เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนําเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั 1งกรรมการ โดยผู้ถือ

หุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี�ยวกับบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อประกอบการตัดสินใจ 

(3) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

เพื�อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที�จะมีการสรรหากรรมการที�ครบวาระ และในกรณีที�คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอชื�อกรรมการรายเดิม ควรคํานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที�ของ

กรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย 

(4) ในกรณีที�คณะกรรมการได้แต่งตั 1งบุคคลใดให้เป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที�ปรึกษานั 1นไว้ในรายงานประจําปี รวมทั 1งความเป็นอิสระ 

หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

แนวปฏบัิต ิ0.1: 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม

เป้าหมายทั 1งระยะสั 1นและระยะยาว 

 

(1) จัดตั 1งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ�งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็น

กรรมการอิสระ เพื�อทําหน้าที�พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน 

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 

ภาระหน้าที� ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ

แต่ละคน กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ 1น เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ�มที�เหมาะสม  

(3) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบอัตรา

ค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม ทั 1งรูปแบบที�เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนใน
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อัตราคงที�และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท โดยเชื�อมโยงกับมูลค่าที�บริษัทสร้างให้กับผู้ถือ

หุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที�สูงเกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั 1น และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื�อขอความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติ 

(4) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที�สะท้อนถึงภาระหน้าที�และความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั 1งรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทน 

(5) ในกรณีที�คณะกรรมการได้แต่งตั 1งบุคคลใดให้เป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที�ปรึกษานั 1นไว้ในรายงานประจําปี รวมทั 1งความเป็นอิสระ 

หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

แนวปฏบัิต ิ0.2: 

คณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที�และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

 

(1) ดูแลให้มั�นใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที�ของตน 

(2) กําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ

ทํางานของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งหลายบริษัท และเพื�อให้มั�นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที�ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการแต่ละคนจะไป

ดํารงตําแหน่งรวมบริษัทแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่ง

อื�นของกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที�รับทราบ 

(3) ดูแลให้มั�นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

ในกรณีที�กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน

กิจการอื�นที�มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื�อประโยชน์ของตน 

(4) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั 1งหมดที�ได้จัดให้มีขึ 1นในรอบปี 

 

แนวปฏบัิต ิ0.3: 

คณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับที�เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั 1ง บริษัท

ย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

 

(1) คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย ซึ�งรวมถึง  
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ก. การแต่งตั 1งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยกําหนดเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซึ�งโดยทั�วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั 1ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท

ขนาดเล็กที� เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธาน

กรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั 1งก็ได้  

ข. กําหนดขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของบุคคลที�เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (ก) และให้

ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย  

ค. การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที�เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํา

รายการต่าง  ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

ง. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน การทํารายการอื�นที�สําคัญ การเพิ�มทุน การลดทุน การเลิก

บริษัทย่อย เป็นต้น 

(2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื�นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงตั 1งแต่

ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ�มเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัท 

ในกรณีที�จําเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทํา shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื�น 

เพื�อให้เกิดความชัดเจนเกี�ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื�อง

สําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื�อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทได้ตาม

มาตรฐานและกําหนดเวลา 

 

แนวปฏบัิต ิ0.4: 

คณะกรรมการเป็นผู้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ประจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใช้สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที�ต่อไป 

 

(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั1ง 

เพื�อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื�อการปรับปรุงแก้ไข โดยมีบรรทัดฐานที�

กําหนดไว้เพื�อใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

(2) การประเมินมีทั 1งแบบคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั 1นตอน

และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

(3) คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที�ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ

คณะกรรมการ 
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แนวปฏบัิต ิ0.5: 

คณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาท

หน้าที�ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการอย่างสมํ�าเสมอ 

 

(1) ดูแลให้มั�นใจว่าบุคคลที�ได้รับแต่งตั 1งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนําและมีข้อมูลที�เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที� ซึ�งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการ 

(2) ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที�จําเป็นอย่างต่อเนื�อง 

(3) กรรมการควรมีความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี�ยง และสภาพแวดล้อมที�

เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั 1งได้รับทราบข้อมูลที�เป็นปัจจุบันอย่างสมํ�าเสมอ 

(4) กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื�องของคณะกรรมการใน

รายงานประจําปี 

 

แนวปฏบัิต ิ0.6: 

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั�นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ข้อมูลที�จําเป็น และมีเลขานุการบริษัทที�มีความรู้และประสบการณ์ที�จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 

(1) จัดให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื�อให้กรรมการสามารถ

จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

(2) จํานวนครั1งของการประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที�และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั1งต่อปี  

(3) ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั 1งฝ่ายจัดการมีอิสระที�จะเสนอเรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เข้าสู่วาระการประชุม 

(4) เอกสารประกอบการประชุมได้จัดส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย t วันก่อนวันประชุม 

(5) สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารเชิญผู้บริหาร

ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวข้องกับ

ปัญหาโดยตรง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบ

ทอดตําแหน่ง 
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(6) สามารถเข้าถึงสารสนเทศที�จําเป็นเพิ�มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื�นที�ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�

กําหนด และในกรณีที�จําเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที�ปรึกษาหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

(7) ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที�จะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็นอย่าง

น้อยปีละ o ครั1ง เพื�ออภิปรายปัญหาต่าง  ๆเกี�ยวกับการจัดการที�อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย 

(8) กําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที�เหมาะสม ที�จะปฏิบัติหน้าที�ในการให้

คําแนะนําเกี�ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆที�คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง  ๆและกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั 1ง

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ

เลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(9) เลขานุการบริษัทจําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื�องที�จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที� โดยเฉพาะหลักสูตรที�มีการรับรอง (certified program)  

 

หลักปฏบัิต ิ1:  

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 

แนวปฏบัิต ิ1.#: 

คณะกรรมการต้องดําเนินการให้มั�นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะที�จําเป็นต่อการขับเคลื�อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

 

(1) ติดตามดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที�เหมาะสม โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและ

แต่งตั 1งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที�ประธานกรรมการบริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

(2) กํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งเพื�อเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื�อเพิ�มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

(4) กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารอย่างชัดเจน ทั 1งประเภทของตําแหน่งกรรมการและ

จํานวนบริษัทที�สามารถไปดํารงตําแหน่งได้ 
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แนวปฏบัิต ิ1./: 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง โดย

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะ

ยาวและมีการประเมินผลที�เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติ 
 

แนวปฏบัิต ิ1.0: 

คณะกรรมการต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจูงใจที�เหมาะสม โดยดูแลให้มีการจัดตั 1งกองทุนสํารองเลี 1ยงชีพหรือกลไกอื�นเพื�อดูแลให้พนักงานมีการออม

อย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ เช่น โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint 

Investment Program – EJIP) เป็นต้น 

 

หลักปฏบัิต ิ2:  

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 

แนวปฏบัิต ิ2.#: 

ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที�ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกค้าหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

 

(1) ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที�ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็น

ส่วนหนึ�งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

(2) ให้การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื�อเพิ�มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงอยู่

เสมอ เช่น การกําหนดรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุง

กระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั 1งการร่วมมือกับคู่ค้า  

 

แนวปฏบัิต ิ2./: 

คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ เพื�อให้มั�นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ 
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(1) ดูแลให้มีกลไกที�ทําให้มั�นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื�อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที�เป็นไปด้วยความยั�งยืนโดยจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ�งอย่างน้อย

ควรครอบคลุมเรื�องดังต่อไปนี 1 

ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�

เกี�ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การ

กําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื�น  ๆที�เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที�ไม่น้อยกว่าที�

กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้

พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื�น  ๆ

ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง และ

คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการ

ขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื�อการพัฒนา

ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั 1งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทํา

อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของ

ลูกค้า 

ค. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื 1อจัดจ้างและเงื�อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที�เป็น

ธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้

ได้มาตรฐาน ชี 1แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็น

ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื�อ

พัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั�งยืน 

ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที�สามารถ

สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ

ความสําเร็จในระยะยาว 

จ. ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั�นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ�งแวดล้อม ซึ�งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้

นํ 1า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที�เกิดจากการประกอบธุรกิจ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

ฉ. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
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ช. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง 

กําหนดให้มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นต่อสาธารณะ เข้าร่วมเป็น

ภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น  

 

แนวปฏบัิต ิ2.0: 

คณะกรรมการต้องเป็นผู้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า เพื�อให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยยังคงอยู่บนพื 1นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน 

 

แนวปฏบัิต ิ2.1: 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที�

สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั 1งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาส

ทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี�ยง เพื�อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายหลัก 

 

(1) จัดให้มีนโยบายเรื�องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งครอบคลุมถึงการ

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื�อรองรับในกรณีที�ไม่สามารถ

จัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที�กําหนดไว้ 

(2) เป็นผู้ดูแลให้การบริหารความเสี�ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี�ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้องกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ด้านต่าง  ๆมีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และ

ปัจจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีระบบการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื�อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

รวมทั 1งป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

 

หลักปฏบัิต ิ6 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม 
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แนวปฏบัิต ิ3.#: 

กํากับดูแลให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง 

 

(1) เข้าใจความเสี�ยงที�สําคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี�ยงที�ยอมรับได้ 

(2) เป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี�ยงที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กล

ยุทธ์ และความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของกิจการ สําหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความ

เสี�ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการควรให้ความสําคัญกับสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี�ยงเป็นประจําทุกปี 

(3) ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี�ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั 1งภายนอกและภายในองค์กรที�อาจส่งผลให้

บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ โดยให้ความสําคัญทั 1งความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ความ

เสี�ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี�ยงด้านการเงิน และความเสี�ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

(4) ดูแลให้มั�นใจว่าบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที�เกิดขึ 1นของความเสี�ยงที�ได้ระบุไว้เพื�อ

จัดลําดับความเสี�ยง และมีวิธีจัดการความเสี�ยงที�เหมาะสม เช่น การยอมรับความเสี�ยง การลดหรือ

ควบคุมความเสี�ยง การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง และการถ่ายโอนความเสี�ยง 

(5) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั�นกรองข้อ o-} ก่อนเสนอ

ให้คณะกรรมการพิจารณา  

(6) ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ 

(7) ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที�เกี�ยวข้องทั 1งของในประเทศและใน

ระดับสากล 

(8) นําผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงมาเป็นส่วนหนึ�งในการพิจารณาตามข้อ o-

7 ในกรณีที�บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้น

ที�มีสิทธิออกเสียงตั 1งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50)  

 

แนวปฏบัิต ิ3./: 

คณะกรรมการต้องจัดตั 1งคณะกรรมการตรวจสอบที�สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 

(1) จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที�ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ�งทุกคนต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที�ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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(2) ต้องกําหนดหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที�อย่างน้อยดังต่อไปนี 1 

ก. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

ข. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

ค. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย

อื�นและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง 

ง. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั 1ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�

รับผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน 

จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั 1งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั1ง 

ฉ. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื�อให้มั�นใจได้

ว่าเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัท 

ช. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

ซ. กลั�นกรองและพิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี�ยง เช่น ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ความ

เสี�ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี�ยงด้านการเงิน ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ ความเสี�ยงด้านสังคม สิ�งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมถึงความเสี�ยงด้านภาษีอากร 

ฌ. คณะกรรมการตรวจสอบต้องแสดงให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี�ยง

และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

 

(3) ดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื�องมือที�จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที�

จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย เช่น เอื 1ออํานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้

ที�เกี�ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที�เป็นอิสระจากที�ปรึกษา

ทางวิชาชีพอื�นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

(4) จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที�มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้รับผิดชอบใน

การพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั 1ง

รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี 

 



 

หน้า 21 จาก 26 หน้า 

 

แนวปฏบัิต ิ3.0: 

คณะกรรมการต้องดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ 1นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ

บริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ที�มีความสัมพันธ์เกี�ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที�ไม่สมควร 

 

(1) ดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ�งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ

รักษาความลับ การรักษาความน่าเชื�อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั 1งการจัดการข้อมูลที�อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี 1คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ

พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้อง อาทิ ที�ปรึกษาทางกฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติ

ตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

(2) ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที�อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั 1งดูแลให้มีแนวทาง

และวิธีปฏิบัติเพื�อให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั 1นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูล 

ตามที�กฎหมายกําหนดและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยที�ผู้มี

ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(3) กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ 

และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการที�มีส่วนได้เสีย

อย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที�อาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งด

เว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั 1น 

(4) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่ง

รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทั 1งให้มีการเปิดเผยในรายงาน

ประจําปี 

 

แนวปฏบัิต ิ3.1: 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั�นที�ชัดเจน และ

สื�อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื�อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง และจัดให้มีโครงการหรือ

แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที�ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุก

คนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง 

 

แนวปฏบัิต ิ3.2: 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี 1เบาะแส 



 

หน้า 22 จาก 26 หน้า 

 

(1) กํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อ

ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื�อการรับข้อร้องเรียนที�มีความสะดวกและมี

มากกว่าหนึ�งช่องทาง รวมทั 1งเปิดเผยช่องทางการรับเรื�องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์หรือรายงานประจําปี 

(2) ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที�ชัดเจนในกรณีที�มีการชี 1เบาะแส โดยกําหนดให้มีช่องทางในการแจ้ง

เบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านกรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั 1งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

(3) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที�เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที�แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 

 

หลักปฏบัิต ิ7 

รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 

แนวปฏิบัต ิ4.#: 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

สําคัญต่าง  ๆถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง 

 

(1) ดูแลให้บุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที�

เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ  

(2) คํานึงถึงปัจจัยที�เกี�ยวข้องในการให้ความเห็นชอบเรื�องการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที�เป็นรายงาน

ทางการเงินต้องพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี 1 

ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ข. ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน รวมทั 1งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื�อสารในช่องทางอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท 

(3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ�งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั 1งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส  

 
แนวปฏิบัต ิ4./: 

คณะกรรมการต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 1 



 

หน้า 23 จาก 26 หน้า 

 

(1) ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหาก

เริ�มมีสัญญาณบ่งชี 1ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 1 

(2) ในการอนุมัติการทํารายการใด  ๆหรือการเสนอความเห็นให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการต้องมั�นใจได้ว่าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื�องในการดําเนินกิจการ 

สภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชําระหนี 1  

 
แนวปฏิบัต ิ4.0: 

ในภาวะที�กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั�นใจได้ว่า 

บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ภายใต้การคํานึงถึง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

(1) ติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที�บริษัทมีแนวโน้มที�จะไม่สามารถชําระหนี 1หรือมีปัญหา

ทางการเงิน 

(2) ดูแลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

รวมถึงเจ้าหนี 1 และติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมํ�าเสมอ 

(3) มั�นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด  ๆในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 
แนวปฏิบัต ิ4.1: 

คณะกรรมการต้องพิจารณาจัดทํารายงานความยั�งยืนตามความเหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั�น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสีย ซึ�งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั 1งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที�ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล และดูแลให้ข้อมูล

ที�เปิดเผยเป็นเรื�องที�สําคัญและสะท้อนการปฏิบัติที�จะนําไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั�งยืน 

 
แนวปฏิบัต ิ4.2: 

คณะกรรมการต้องกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที�ทําหน้าที�

ในการสื�อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื�นเช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงจัดให้มีนโยบายการสื�อสาร

และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการสื�อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไป



 

หน้า 24 จาก 26 หน้า 

 

อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที�เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที�มีต่อผลต่อราคา

หลักทรัพย์ รวมทั 1งมีการสื�อสารให้เข้าใจตรงกันทั 1งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

 
แนวปฏิบัต ิ4.3: 

คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที�กําหนด

และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั 1งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านช่องทางอื�น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั 1งนําเสนอข้อมูลที�เป็นปัจจุบัน 

 

หลักปฏบัิต ิ5 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัต ิ5.#: 

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั�นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื�องสําคัญของบริษัท 

(1) ดูแลให้เรื�องสําคัญ ทั 1งประเด็นที�กําหนดในกฎหมายและประเด็นที�อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ดําเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื�องสําคัญดังกล่าวควร

ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

ก. การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ�ง

หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผล

ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ข. กําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ 

ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

(3) ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที�ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(4) ดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที�เกี�ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า `o วันก่อน

วันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย pc วันก่อนวันประชุม  

(5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า

และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที�เกี�ยวข้องจัดทําเป็นภาษาอังกฤษทั 1งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับ

ฉบับภาษาไทย 



 

หน้า 25 จาก 26 หน้า 

 

(7) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที�ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้ และเสนอชื�อกรรมการอิสระอย่างน้อย o คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
แนวปฏิบัต ิ5./: 

คณะกรรมการต้องดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื 1อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

(1) กําหนดวัน เวลา และสถานที�ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  

(2) ดูแลไม่ให้มีการกระทําใด  ๆที�เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร 

เช่น ไม่ควรกําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที�กําหนด

ไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกํากับดูแลที�เกี�ยวข้อง 

(3) ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั 1งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื�อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที�ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมที�กําหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั 1งคําถามต่อที�ประชุม

ในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับบริษัทได้ 

(5) ไม่สนับสนุนให้มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสําคัญที�ผู้ถือหุ้นต้องใช้

เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

(6) กรรมการทุกคนและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื�อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น

ต่าง  ๆที�เกี�ยวข้องได้ 

(7) ก่อนเริ�มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจํานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

และของผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

(8) ในกรณีที�วาระใดมีหลายรายการ ประธานที�ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือ

หุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั 1งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั 1งกรรมการ 

(9) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที�สําคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที�เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ

นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที�ประชุมทราบพร้อมทั 1งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

 
แนวปฏิบัต ิ5.0: 

คณะกรรมการต้องดูแลให้การเปิดเผยมติที�ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน 



 

หน้า 26 จาก 26 หน้า 

 

(1) ดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(2) ดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน o} วัน

นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(3) ดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี 1 

ก. รายชื�อกรรมการและผู้บริหารที�เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที�เข้าร่วมการประชุม/ไม่เข้าร่วม

การประชุม 

ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที�ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสียง บัตรเสีย) ของแต่ละวาระ 

ค. ประเด็นคําถามและคําตอบในที�ประชุม  


