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แนวปฏิบตั ดิ ้ านการกากับดูแลกิจการ
สาหรับ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
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คานิยาม
บริษัท :
บริษัทย่อย :

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทจำกัดหรื อบริ ษัทมหำชนจำกัดที่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของบริ ษัท
โดยมีลกั ษณะเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรบริ ษัท :
คณะกรรมกำรของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรชุดย่อย :
คณะกรรมกำรกลุ่มย่อยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ช่วยศึกษำ
และกลัน่ กรองงำนในด้ ำนใดด้ ำนหนึง่
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล :
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทตังขึ
้ ้นเพื่อทำหน้ ำที่กำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริหำรให้ เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยที่เกี่ ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและ คณะกรรมกำรชุด ย่ อ ยที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ ท ำหน้ ำที่
สรรหำกรรมกำร :
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงรวมทัง้
พิ จ ำรณำกลั่น กรองกำรสรรหำกรรมกำรก่ อ นน ำเสนอต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ :
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทตังขึ
้ ้นเพื่อทำหน้ ำที่กำกับ
ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท มี ก ำรจัด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่
ถูกต้ อ งครบถ้ วนเป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน และมี ระบบกำร
ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีมำตรฐำนรัดกุมเพียงพอ
ทังนี
้ ้ องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนด
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คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง :

กรรมกำร :

กรรมกำรอิสระ :

พนักงำน :
ผู้บริหำร :
ผู้บริหำรระดับสูง :
ผู้มีสว่ นได้ เสีย :

ผู้ถือหุ้น :

คณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรบริ หำรตังขึ
้ ้นเพื่อทำหน้ ำที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ของฝ่ ำยบริหำร ให้ ควำมช่วยเหลือเจ้ ำของควำมเสี่ยงในกำรระบุและหำ
มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมไปถึงสื่อสำรและติดตำมผลของ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง
กรรมกำรของบริ ษั ท ทัง้ ที่ มิ ได้ ด ำรงต ำแหน่ง เป็ น ผู้บ ริ ห ำรหรื อ ด ำรง
ตำแหน่งเป็ นผู้บริ หำรซึ่งมี ส่วนเกี่ ยวข้ องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษั ท
และอำจเป็ นหรื อไม่เป็ นกรรมกำรอิสระก็ได้
กรรมกำรที่ ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และไม่ มี ส่ วนได้ เสี ย ทำงกำรเงิ น เป็ น กรรมกำรที่ เป็ น อิ ส ระจำกฝ่ ำย
จัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มี อำนำจควบคุม และเป็ นผู้ที่ไม่มีควำมสัม พันธ์
ทำงธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ จ ะท ำให้ มี ข้ อจ ำกั ด ในกำรแสดง
ควำมเห็ นที่ เป็ นอิ สระ โดยมี คุณ สมบัติค วำมเป็ นอิส ระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทุนและตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
พนักงำนตัง้ แต่ระดับบังคับบัญ ชำหรื อเที ยบเท่ำลงมำของบริ ษัท ซี พี
ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ผู้ซึ่ งด ำรงต ำแหน่งตัง้ แต่ผ้ ูบ ริ ห ำรระดับ ฝ่ ำยหรื อเที ยบเท่ำขึน้ ไปของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ผู้ซงึ่ ดำรงตำแหน่งตังแต่
้ ผ้ ชู ว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรหรื อเทียบเท่ำขึ ้นไปของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
บุค คลและ/หรื อนิ ติบุค คลที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของ
บริ ษั ท รวมถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ บริ ห ำร พนั ก งำน Store business partner
ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ ชุมชน และสังคมส่วนรวม เป็ นต้ น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
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หน่วยงำนสนับสนุนกำรกำกับดูแล
กิจกำร:

สำนักตรวจสอบ :

ข้ อมูลภำยใน :

หน่วยงำนที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบมีบทบำทหน้ ำที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรในกำรกำกับดูแลกิจกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง ระบบกำรควบคุม และกำรกำกับกำรปฏิ บัติตำมกฎเกณฑ์
ของบริ ษั ทอย่ำงเป็ นอิสระจำกผู้บริ ห ำรและพนักงำนในสำยงำนธุ รกิ จ
รวมถึงช่วยในกำรพัฒนำนโยบำย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ และกำรให้
คำปรึ กษำและเครื่ องมือแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของแต่ละสำยงำนใน
กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง กำรออกแบบกำรควบคุมและมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง กำรกำกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ และกำรติดตำม
ผล ตลอดทังช่
้ วยในกำรสื่อสำร กำรอบรม กำรรำยงำนผลด้ ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุม และกำรกำกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงำนที่มีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรซึ่งทำหน้ ำที่ให้ ควำมเชื่อมัน่
กับคณะกรรมกำรบริ ษัทในเรื่ องควำมมี ประสิทธิผลของกำรกำกับดูแล
กิจกำร กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุม รวมไปถึงตรวจสอบ
และสอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนต่ำงๆภำยในบริษัท โดยอ้ ำงอิง
นโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆของบริ ษัท มำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิงำน
วิชำชีพตรวจสอบภำยในและตำมแนวปฏิบตั ิที่ ดีที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุม
ข้ อมูลที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของหรื อเป็ นผู้ควบคุม ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่มีคณ
ุ ค่ำทำง
เศรษฐกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนำคต เป็ นข้ อมูลที่ร้ ู ในวงจำกัดและไม่พึง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกก่อนได้ รั บอนุญำตจำกผู้มีอำนำจ เช่น ข้ อมูล
ส่วนบุคคล ข้ อมูลของลูกค้ ำและพนักงำน ข้ อมูลกำรขำยและกำรตลำด
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบริ กำร ข้ อมูลทำงบัญชี แผนธุรกิจ แผนกำรตลำด
แผนกำรเงิน แผนกำรก่อสร้ ำง ข้ อมูลทำงด้ ำนนวัตกรรม ข้ อมูลกำรวิจัย
แล ะพั ฒ น ำผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โป รแก รม ต้ น ฉ บั บ (Source code) ก ำร
เปลี่ยนแปลงผลประกอบกำร กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะกำรเงินเช่น วิกฤต
งบกระแสเงิ น สด วิ ก ฤตสิ น เชื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงกำรควบคุ ม กำร
เปลี่ ยนแปลงกรรมกำร กำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญ ชี กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ ำนเงินทุน เช่น กำรเพิ่มทุนโดยให้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญใหม่แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Right Issue) กำรแตกพำร์ กำรรวมพำร์
กำรลดทุน กำรออกตรำสำรหนี ้ ตรำสำรหนี ้กึ่งทุน Option ใบสำคัญแสดง
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ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ :

สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ (Warrant) กำรเข้ ำซื ้อกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร
เป็ นต้ น และเป็ นข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
ของหลักทรัพย์ ที่ยงั ไม่ได้ ถกู เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
กำรท ำหน้ ำที่ ที่ ต้ องท ำให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลประโยชน์ ต รงตำม
วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท แต่ก ลับ เอื อ้ ประโยชน์ ให้ ต นเองหรื อ บุค คลที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทำให้ บริ ษัทไม่ได้ ประโยชน์สูงสุด หรื ออำจเสียหำยจนทำ
ให้ บ ริ ษั ท มี ปั ญ หำ ทัง้ นี ใ้ ห้ พิ จ ำรณำกำรท ำธุ รกรรมโดยถื อเสมื อนเป็ น
รำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)
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แนวปฏิบัตดิ ้ านการกากับดูแลกิจการ
วัตถุประสงค์ และขอบเขต
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และมีควำมมุ่งมัน่ ส่งเสริ มพัฒนำให้ บริ ษัทเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดมัน่ กำรดำเนินงำน
ด้ วยควำมโปร่ งใส มีคุณ ธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ลูกค้ ำ พนักงำน รัฐบำล
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ คูแ่ ข่ง และผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบตั ิด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมแนวปฏิบตั สิ ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้





แนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับคณะกรรมกำรบริษัท
แนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับผู้บริหำรและพนักงำน
แนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับหน่วยงำนสนับสนุนกำรกำกับดูแลกิจกำร
แนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับสำนักตรวจสอบ

แนวปฏิบตั ิสำหรับคณะกรรมกำรบริ ษัทฉบับนี ้ ได้ นำเอำหลักปฏิบตั ิ 8 ข้ อ หลัก หลักปฏิบตั ิย่อยและ
แนวปฏิบตั ิของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรื อ Corporate Governance Code (CG Code) สำหรับบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้ ให้ เหมำะสมกับ
บริ บทธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ กรรมกำรบริ ษัทได้ ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ กำรสร้ ำงคุณค่ำให้ แก่บริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน
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หลักปฏิบัติ 1:
ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้นำองค์กรที่สร้ ำงคุณค่ำให้ แก่กิจกำรอย่ำง
ยัง่ ยืน

แนวปฏิบัติ 1.1:
คณะกรรมกำรต้ องเข้ ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยองค์กร
(2) กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ นโยบำยกำรด ำเนิ น งำน ตลอดจนกำรจัด สรรทรั พ ยำกรส ำคัญ เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
(3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

แนวปฏิบัติ 1.2:
กำกับดูแลกิจกำรให้ นำไปสูผ่ ลในกำรสร้ ำงคุณค่ำให้ แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ ำนลบต่อสิ่งแวดล้ อม
(4) สำมำรถปรับตัวได้ ภำยใต้ ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติ 1.3:
คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ดแู ลให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty
of care) และซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ต่อ องค์ ก ร (duty of loyalty) และดูแ ลให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบำย หรื อแนวทำงที่
ได้ กำหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนกำรอนุมัติกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น กำร
ลงทุน กำรทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน กำร
ได้ มำ/จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ กำรจ่ำยเงินปันผล เป็ นต้ น
ในกำรปฏิ บตั ิหน้ ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบและระมัดระวัง กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องกระทำเยี่ยงวิญ ญูชนผู้
ประกอบธุรกิ จ เช่นนัน้ พึงกระทำภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ อย่ำงเดียวกัน และ ณ เวลำที่ พิ จำรณำตัดสิน ใจต้ องมี
ลักษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
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(1) กระทำไปโดยสุจริต สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ
(2) กระทำบนพื ้นฐำนข้ อมูลที่เพียงพอ และ
(3) กระทำไปโดยที่ไม่มีสว่ นได้ เสียไม่วำ่ ในทำงตรงหรื อทำงอ้ อม

แนวปฏิบัติ 1.4:
คณะกรรมกำรต้ องเข้ ำใจขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และกำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบให้ ฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลฝ่ ำยจัดกำรให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย โดย
(1) จัดทำกฎบัตร (board charter) ที่ระบุหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อ ใช้ อ้ำงอิงในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรทุกคน และมีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี รวมทังทบทวนกำร
้
แบ่งบทบำทหน้ ำที่คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทำงขององค์กร
(2) มอบหมำยอำนำจกำรจัดกำรกิจกำรให้ ฝ่ำยจัดกำรโดยบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และคณะกรรมกำร
ต้ องติดตำมดูแลฝ่ ำยจัดกำรให้ ปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
เรื่ องที่ควรดูแลให้ มีการดาเนินการ (เรื่ องที่คณะกรรมกำรเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก ให้ มีกำรดำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสม)
ก. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ
ข. กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริยธรรม รวมทังประพฤติ
้
ตนเป็ นต้ นแบบ
ค. กำรดูแลโครงสร้ ำงและกำรปฏิบตั ิของคณะกรรมกำร ให้ เหมำะสมต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ง. กำรสรรหำ พัฒ นำ กำหนดค่ำตอบแทนและประเมิ นผลงำนของประธำนกรรมกำรบริ หำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
จ. กำรก ำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทนที่ เป็ น เครื่ อ งจูง ใจให้ บุค ลำกรปฏิ บัติง ำนให้ ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักขององค์กร
เรื่ องที่ควรดาเนิ นการร่ วมกับ ฝ่ ายจัดการ (เรื่ องที่ คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำรและ
มอบหมำยให้ ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผู้ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมควำมคืบหน้ ำเป็ นระยะ)
ก. กำรกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจำปี
ข. กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ค. กำรกำหนดอำนำจดำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยจัดกำร
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ง.
จ.
ฉ.

กำรกำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒ นำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำร
บริหำรจัดกำรบุคคล และนโยบำยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
กำรดูแลให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ

หลักปฏิบัติ 2:
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน

แนวปฏิบัติ 2.1:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรให้ เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้ องกับกำรสร้ ำงคุณ ค่ำให้ ทงั ้ กิจกำร ลูกค้ ำ ผู้มี ส่วนได้ เสีย และ
สังคมโดยรวม
(1) รับผิดชอบดูแลให้ กิจกำรมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ำหมำยหลักที่ชดั เจน เหมำะสม สำมำรถใช้ เป็ นแนวคิด
หลักในกำรกำหนดรูปแบบธุรกิจและสื่อสำรให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยจัดทำ
เป็ นวิสยั ทัศน์ และค่ำนิยมร่วมขององค์กรที่สะท้ อนคุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ควำม
รับผิดชอบในผลกำรกระทำ ควำมเที่ยงธรรม ควำมโปร่งใส ควำมเอำใจใส่ เป็ นต้ น
(2) กำหนดรูปแบบธุรกิจที่สำมำรถสร้ ำงคุณค่ำให้ ทงแก่
ั ้ กิจกำร ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป
โดยพิจำรณำถึง
ก. สภำพแวดล้ อมและกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่ำง ๆ รวมทังกำรน
้
ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มำใช้
อย่ำงเหมำะสม
ข. ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ค. ควำมพร้ อม ควำมชำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร

แนวปฏิบัติ 2.2 :
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ มนั่ ใจว่ำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง
และ/หรื อประจำปี ของบริษัทสอดคล้ องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัท
(1) ดูแลให้ กำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ ยงที่ ยอมรับ ได้ และสนับ สนุนให้ มี กำรจัดท ำ หรื อทบทวนวัต ถุป ระสงค์
เป้ำหมำย และกลยุทธ์สำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี
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(2) ดูแลให้ มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อม ปั จจัยและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องตลอดสำยห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ รวมทังปั
้ จจัยต่ำงๆ ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลักของบริษัทใน
กำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี
(3) กำกับดูแลให้ มี ก ำรส่งเสริ ม กำรสร้ ำงนวัต กรรมในกำรกำหนดกลยุท ธ์ อ งค์ก ร และน ำนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ ในกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยยังคงอยูบ่ นพื ้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(4) กำหนดเป้ำหมำยทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน และควรเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจและ
ศักยภำพขององค์กร และตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตังเป้
้ ำหมำยที่อำจนำไปสู่กำรประพฤติที่ผิด
กฎหมำย หรื อขำดจริยธรรม
(5) กำกับดูแลให้ มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์ และแผนงำนให้ ทวั่ ทังองค์
้ กร
(6) ก ำกับ ดูแ ลให้ มี ก ำรจัด สรรทรั พ ยำกรและกำรควบคุม กำรด ำเนิ น งำนที่ เหมำะสมและติด ตำมกำร
ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดยจัดให้ มีผ้ ทู ำหน้ ำที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน

หลักปฏิบัติ 3:
เสริมสร้ ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล

แนวปฏิบัติ 3.1:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ ำงคณะกรรมกำร ทั ง้ ในเรื่ อ งขนำด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่ เป็ นอิส ระที่ เหมำะสมและจ ำเป็ น ต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุป ระสงค์และ
เป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
(1) ดูแลให้ มีคณะกรรมกำรประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติหลำกหลำย ทังในด้
้ ำนทักษะ ประสบกำรณ์
ควำมสำมำรถและคุณลักษณะเฉพำะด้ ำน ตลอดจนเพศและอำยุ ที่จำเป็ นต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักของบริ ษัท รวมทังต้
้ องมีกรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำรอย่ำงน้ อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินกิจกำรอยู่
(2) มี จ ำนวนกรรมกำรที่ เหมำะสม สำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภ ำพ และมี สัดส่วนระหว่ำง
กรรมกำรที่ เป็ น ผู้บ ริ ห ำรและที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริ ห ำรเพื่ อถ่ วงดุลกัน อย่ำงเหมำะสม โดยส่วนใหญ่ ควรเป็ น
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรที่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงอิสระ
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(3) มี จ ำนวนและคุณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระเป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของบริ ษั ท และหลัก เกณฑ์ ข อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีจำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยไปกว่ำ 3 คน
(4) ดูแลให้ กรรมกำรอิสระสำมำรถทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรทังหมดได้
้
อย่ำ งมีประสิทธิภำพและสำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ
(5) เปิ ด เผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรที่ มี ค วำมหลำกหลำย และข้ อมูล
กรรมกำรไว้ ในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.2:
คณะกรรมกำรต้ องเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร และดูแลให้ มนั่ ใจว่ ำองค์ประกอบและกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื ้อต่อกำรใช้ ดลุ พินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ
(1) ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำรมี หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรต้ อง
กำหนดอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจนเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึง่ มีอำนำจโดยไม่จำกัด
(2) ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผู้นำของคณะกรรมกำร โดยมีหน้ ำที่อย่ำงน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ก. ก ำกับ ติ ด ตำม และดูแ ลให้ มั่น ใจได้ ว่ำ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
ข. ดูแลให้ มั่นใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรส่งเสริ มให้ เกิดวัฒ นธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม
และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ค. จัดสรรเวลำไว้ อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
ส ำคัญ อย่ ำงรอบคอบโดยทั่ว กัน และส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมกำรได้ ใช้ ดุล ยพิ นิ จ ที่ รอบคอบและให้
ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ
ง. เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
(3) กำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรอิส ระมี วำระกำรดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้ สูงสุดไม่เกิ น 9 ปี นับแต่วัน
ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทัง้ นีเ้ ว้ นแต่ที่ประชุมผู้ ถื อหุ้นจะพิจำรณำจำกเหตุผล และควำม
จำเป็ นตำมที่บริ ษัทเสนอ และอนุมตั ิเลือกกรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9
ปี ดงั กล่ำว เป็ นกรรมกำรอิสระต่อไป
(4) พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยเพื่อกลัน่ กรองข้ อมูล และพิจำรณำในรำยละเอียดในเรื่ องสำคัญ
ให้ รอบคอบ และเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้ คณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป
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(5) ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของ
กำรประชุม และจ ำนวนครั ง้ ที่ ก รรมกำรแต่ล ะท่ำนเข้ ำร่ วมประชุม ในปี ที่ ผ่ำนมำและรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด

แนวปฏิบัติ 3.3:
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
(1) จัดตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรซึ่งสมำชิ กส่วนใหญ่ และประธำนเป็ น
กรรมกำรอิสระ
(2) คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ กำหนดไว้ และบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อยตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมกำร
้
โดยผู้ถือ
หุ้นได้ รับข้ อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
(3) คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร
เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรที่ครบวำระ และในกรณีที่ คณะกรรมกำร
กำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรเสนอชื่อกรรมกำรรำยเดิม ควรคำนึงถึงผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของ
กรรมกำรรำยดังกล่ำวประกอบด้ วย
(4) ในกรณี ที่คณะกรรมกำรได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและ
สรรหำกรรมกำร ควรมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของที่ปรึกษำนันไว้
้ ในรำยงำนประจำปี รวมทังควำมเป็
้
นอิสระ
หรื อไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ 3.4:
ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมกำรต้ องพิจำรณำให้ โครงสร้ ำงและอัตรำ
ค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ ดำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
(1) จัดตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร ซึ่งสมำชิ กส่วนใหญ่ และประธำนเป็ น
กรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทน
(2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้ำหมำยระยะยำวของบริ ษัท ประสบกำรณ์
ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำร
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แต่ ล ะคน กรรมกำรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ เช่ น เป็ นสมำชิ ก ข อง
คณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสม
(3) คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำรเป็ นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์ และรู ปแบบอัตรำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้ มีควำมเหมำะสม ทังรู้ ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ค่ำตอบแทนใน
อัตรำคงที่และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของบริ ษัท โดยเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริ ษัทสร้ ำงให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้ เกิดกำรมุ่งเน้ นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(4) เปิ ดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ สะท้ อนถึงภำระหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบและจำนวนของค่ำตอบแทน
(5) ในกรณี ที่คณะกรรมกำรได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและ
สรรหำกรรมกำร ควรมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของที่ปรึกษำนันไว้
้ ในรำยงำนประจำปี รวมทังควำมเป็
้
นอิสระ
หรื อไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ 3.5:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำกับดูแลให้ กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และจัดสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอ
(1) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ำมีกลไกสนับสนุนให้ กรรมกำรเข้ ำใจบทบำทหน้ ำที่ของตน
(2) กำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษัทอื่นของกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งหลำยบริษัท และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในบริ ษัทได้ อย่ำงเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะไป
ดำรงตำแหน่งรวมบริษัทแล้ วได้ ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้ มีระบบกำรรำยงำนกำรดำรงตำแหน่ง
อื่นของกรรมกำรและเปิ ดเผยให้ เป็ นที่รับทรำบ
(3) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทมีมำตรกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบตำมเหมำะสม
ในกรณี ที่กรรมกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร หรื อมีส่วนได้ เสียไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
กิจกำรอื่นที่มีควำมขัดแย้ ง หรื อสำมำรถใช้ โอกำสหรื อข้ อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน
(4) กรรมกำรแต่ละคนควรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
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แนวปฏิบัติ 3.6:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำกับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริ ษัท
ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีควำมเข้ ำใจถูกต้ องตรงกัน
(1) คณะกรรมกำรเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึง่ รวมถึง
ก. กำรแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมในบริ ษัทย่อย โดยกำหนดเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งโดยทัว่ ไปควรให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้แต่งตัง้ เว้ นแต่บริษัทดังกล่ำวเป็ นบริ ษัท
ขนำดเล็ ก ที่ เ ป็ น operating arms ของกิ จ กำร คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ ประธำน
กรรมกำรบริหำรเป็ นผู้แต่งตังก็
้ ได้
ข. กำหนดขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทตำมข้ อ (ก) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้ กำรปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทย่อย
ค. กำรดูแลให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทย่อยที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอและกำรทำ
รำยกำรต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ง. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำร
ได้ ม ำหรื อจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพ ย์สิน กำรทำรำยกำรอื่นที่ สำคั ญ กำรเพิ่ม ทุน กำรลดทุน กำรเลิก
บริษัทย่อย เป็ นต้ น
(2) หำกเป็ นกำรเข้ ำร่วมลงทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตังแต่
้
ร้ อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรื ออำจต้ องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สำคัญต่อบริ ษัท
ในกรณี ที่จ ำเป็ น คณะกรรมกำรควรดูแลให้ มี กำรจัดท ำ shareholders’ agreement หรื อข้ อตกลงอื่ น
เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจในเรื่ อง
สำคัญ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน เพื่อสำมำรถใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษัทได้ ตำม
มำตรฐำนและกำหนดเวลำ

แนวปฏิบัติ 3.7:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้จดั ให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ประจำปี ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย
และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้ สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตอ่ ไป
(1) คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต้ องมี กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ ไข โดยมีบรรทัดฐำนที่
กำหนดไว้ เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบกับผลกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
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(2) กำรประเมินมีทงแบบคณะและรำยบุ
ั้
คคลด้ วยวิธีประเมินด้ วยตนเอง มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ ในรำยงำนประจำปี
(3) คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจัดให้ มี ที่ปรึ กษำภำยนอกมำช่วยในกำรกำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
(4) ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรจะถูกนำไปใช้ ประกอบพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมกำร

แนวปฏิบัติ 3.8:
คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำกับดูแลให้ คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับบทบำท
หน้ ำที่ ลัก ษณะกำรประกอบธุ รกิ จ และกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนสนับ สนุน ให้
กรรมกำรทุกคนได้ รับกำรเสริมสร้ ำงทักษะและควำมรู้สำหรับกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
(1) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ำบุคคลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรใหม่ จะได้ รับกำรแนะนำและมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ซึ่งรวมถึงควำมเข้ ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำร
(2) ดูแลให้ กรรมกำรได้ รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง
(3) กรรมกำรควรมีควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ยง และสภำพแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจ รวมทังได้
้ รับทรำบข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
(4) กำหนดให้ มี กำรเปิ ด เผยข้ อ มูล กำรฝึ ก อบรมและพัฒ นำควำมรู้ อย่ำงต่อ เนื่ องของคณะกรรมกำรใน
รำยงำนประจำปี

แนวปฏิบัติ 3.9:
คณะกรรมกำรต้ องดูแลให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย สำมำรถเข้ ำถึง
ข้ อมูลที่จำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
(1) จัดให้ มีกำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถ
จัดเวลำและเข้ ำร่วมประชุมได้
(2) จ ำนวนครั ง้ ของกำรประชุม คณะกรรมกำรมี ก ำรพิ จ ำรณำให้ เหมำะสมกับ ภำระหน้ ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี
(3) ดูแลให้ มีกลไกให้ กรรมกำรแต่ละคน รวมทังฝ่
้ ำยจัดกำรมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
เข้ ำสูว่ ำระกำรประชุม
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(4) เอกสำรประกอบกำรประชุมได้ จดั ส่งให้ แก่กรรมกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
(5) สนับสนุนให้ ประธำนกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเชิญผู้บริ หำร
ระดับสูงเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่ อให้ สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่ม เติม ในฐำนะที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ปั ญ หำโดยตรง และเพื่ อให้ มีโอกำสรู้ จักผู้บริ หำรระดับสูงสำหรับใช้ ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบ
ทอดตำแหน่ง
(6) สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศที่ จ ำเป็ นเพิ่ ม เติม ได้ จ ำกประธำนกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้จัดกำรและ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร เลขำนุกำรบริ ษัท หรื อผู้บริ หำรอื่นที่ได้ รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่
กำหนด และในกรณี ที่จำเป็ น คณะกรรมกำรอำจจัดให้ มีควำมเห็นอิสระจำกที่ ปรึ กษำหรื อผู้ประกอบ
วิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยของบริษัท
(7) ถือเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ นอย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
ร่วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธำนกรรมกำรบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้ วย
(8) กำหนดคุณ สมบัติแ ละประสบกำรณ์ ข องเลขำนุก ำรบริ ษั ท ที่ เหมำะสม ที่ จ ะปฏิ บัติห น้ ำที่ ในกำรให้
คำแนะนำเกี่ ยวกับด้ ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่ คณะกรรมกำรจะต้ องทรำบ ดูแลกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุม คณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญ ต่ำ งๆ และกิ จ กรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้
ประสำนงำนให้ มี กำรปฏิ บัติตำมมติคณะกรรมกำร รวมถึงเปิ ดเผยคุณ สมบัติและประสบกำรณ์ ของ
เลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
(9) เลขำนุกำรบริษัทจำเป็ นต้ องได้ รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ โดยเฉพำะหลักสูตรที่มีกำรรับรอง (certified program)

หลักปฏิบัติ 4:
สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

แนวปฏิบัติ 4.1:
คณะกรรมกำรต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ มั่น ใจว่ ำ มี ก ำรสรรหำและพัฒ นำผู้บ ริ ห ำรระดับ สู ง ให้ มี ค วำมรู้ ทัก ษะ
ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ำหมำย
(1) ติดตำมดูแลให้ มีผ้ ูบริ หำรระดับสูงที่เหมำะสม โดยพิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำและ
แต่งตังบุ
้ คคล หรื อเห็นชอบบุคคลที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ เป็ นผู้บริหำรระดับสูง
(2) กำกับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็ นกำรเตรี ยมสืบทอดตำแหน่งผู้บริ หำรระดับสูง
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(3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง ได้ รั บ กำรอบรมและพั ฒ นำ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั งิ ำน
(4) กำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิในกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จดั กำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรอย่ำงชัดเจน ทังประเภทของต
้
ำแหน่งกรรมกำรและ
จำนวนบริษัทที่สำมำรถไปดำรงตำแหน่งได้

แนวปฏิบัติ 4.2:
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง โดย
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริ ษัทและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัทในระยะ
ยำวและมีกำรประเมินผลที่เหมำะสม โดยมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำกรรมกำร
พิ จ ำรณำหลัก เกณฑ์ ใ นกำรจ่ ำ ยและรู ป แบบค่ำ ตอบแทนของผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง และเสนอควำมเห็ น ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

แนวปฏิบัติ 4.3:
คณะกรรมกำรต้ องติดตำมดูแลกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรให้ มีจำนวน ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมำะสม โดยดูแลให้ มีกำรจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพหรื อกลไกอื่นเพื่อดูแลให้ พนักงำนมีกำรออม
อย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรั บ รองรั บ กำรเกษี ยณ เช่ น โครงกำรสะสมหุ้ นส ำหรั บ พนั ก งำน (Employee Joint
Investment Program – EJIP) เป็ นต้ น

หลักปฏิบัติ 5:
ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ 5.1:
ให้ ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ ำงนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับกำรสร้ ำงคุณประโยชน์
ต่อลูกค้ ำหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1) ให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรนำไปเป็ น
ส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒ นำปรับ ปรุ งกำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน

18

(2) ให้ กำรส่งเสริ มกำรสร้ ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้ กิจกำรตำมสภำพปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เช่น กำรกำหนดรู ปแบบธุรกิจ กำรออกแบบและพัฒ นำสินค้ ำและบริ กำร กำรวิจยั กำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรทำงำน รวมทังกำรร่
้
วมมือกับคูค่ ้ ำ

แนวปฏิบัติ 5.2:
คณะกรรมกำรต้ องติดตำมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดำเนินกำร เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ทุกฝ่ ำยขององค์กรได้ ดำเนินกำรสอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์
เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจกำร
(1) ดูแลให้ มีกลไกที่ทำให้ มนั่ ใจว่ำ กิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ของผู้มี ส่วนได้ เสี ย เพื่ อ เป็ น แนวทำงให้ ทุก ส่วนในองค์ ก รสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ที่ เป็ นไปด้ วยควำมยัง่ ยืนโดยจัดทำนโยบำยหรื อแนวปฏิบตั ิ ซึ่งอย่ำงน้ อย
ควรครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
ก. ควำมรั บผิ ดชอบต่อพนักงำนและลูก จ้ ำง โดยปฏิ บัติให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้ องและปฏิบตั ิต่อพนักงำนและลูกจ้ ำงอย่ำงเป็ นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้ แก่ กำร
ก ำหนดค่ำ ตอบแทนและค่ำผลประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ เป็ น ธรรม กำรจัด สวัส ดิ ก ำรที่ ไ ม่น้ อ ยกว่ำ ที่
กฎหมำยกำหนดหรื อมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน กำรอบรมให้ ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและส่งเสริ มควำมก้ ำวหน้ ำ รวมถึงเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรทำงำนในด้ ำนอื่น ๆ
ข. ควำมรับ ผิ ดชอบต่อลูกค้ ำ โดยปฏิ บัติให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่ เกี่ ย วข้ อง และ
คำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็ นธรรม กำรเก็บรักษำข้ อมูลลูกค้ ำ กำรบริ กำรหลังกำร
ขำยตลอดช่วงอำยุสินค้ ำและบริ กำร กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสินค้ ำและบริ กำร รวมทังกำรโฆษณำประชำสั
้
มพันธ์และกำรส่งเสริ มกำรขำยต้ องกระทำ
อย่ำงมี ควำมรับผิ ดชอบ ไม่ทำให้ เกิ ดควำมเข้ ำใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์ จำกควำมเข้ ำใจผิดของ
ลูกค้ ำ
ค. ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยมีกระบวนกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและเงื่อนไขสัญญำหรื อข้ อตกลงที่เป็ น
ธรรม กำรช่วยให้ ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้ บริ กำรให้
ได้ มำตรฐำน ชี ้แจงและดูแลให้ ค่คู ้ ำเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็ น
ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและประเมิ นผลคู่ค้ำ เพื่ อ
พัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงยัง่ ยืน
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ง.

จ.

ฉ.
ช.

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรที่สำมำรถ
สร้ ำงเสริ ม ประโยชน์ต่อชุม ชนได้ อย่ำงเป็ นรู ปธรรม มี กำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ ำและ
ควำมสำเร็จในระยะยำว
ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยป้องกัน ลด จัดกำรและดูแลให้ มนั่ ใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ ำงหรื อ
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุมกำรใช้ วตั ถุดิบ กำรใช้ พลังงำน กำรใช้
น ้ำ กำรใช้ ทรัพยำกรหมุนเวียน กำรปลดปล่อยและจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ
กำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก เป็ นต้ น
กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบ
ทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
กำหนดให้ มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่ นต่อสำธำรณะ เข้ ำร่วมเป็ น
ภำคีเครื อข่ำยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่

แนวปฏิบัติ 5.3:
คณะกรรมกำรต้ องเป็ นผู้ติดตำมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำยห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ เพื่อให้ สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก โดยยังคงอยู่บนพื ้นฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสร้ ำงคุณค่ำ
ให้ แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน

แนวปฏิบัติ 5.4:
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มี กรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของกิจกำร รวมทังดู
้ แลให้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรเพิ่มโอกำส
ทำงธุรกิ จ และพัฒ นำกำรดำเนินงำน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่ อให้ กิจ กำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลัก
(1) จัดให้ มีนโยบำยเรื่ องกำรจัดสรรและกำรบริ หำรทรัพยำกรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้ เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ และกำรกำหนดแนวทำงเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สำมำรถ
จัดสรรทรัพยำกรได้ เพียงพอตำมที่กำหนดไว้
(2) เป็ นผู้ดูแลให้ ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งขององค์ กรครอบคลุม ถึง กำรบริ ห ำรและจัดกำรควำมเสี่ ย งด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยต้ องทำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อ บังคับ และมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีมำตรกำรในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
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ด้ ำนต่ำงๆ มีกำรจัดสรรและบริ หำรทรัพยำกรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจัยในกำรกำหนดลำดับควำมสำคัญของแผนงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(3) จัดให้ มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ โดยมีระบบกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้ อมูล ในกำรรักษำควำมลับ กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ และควำมพร้ อมใช้ ของข้ อมูล
รวมทัง้ ป้องกันมิ ให้ มี กำรนำข้ อมูลไปใช้ ในทำงมิ ชอบ หรื อมี กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลโดยไม่ได้ รับ
อนุญำต

หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

แนวปฏิบัติ 6.1:
กำกับดูแลให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
(1) เข้ ำใจควำมเสี่ยงที่สำคัญของกิจกำร และอนุมตั คิ วำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
(2) เป็ นผู้พิจำรณำและอนุมตั ินโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กล
ยุทธ์ และควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของกิจกำร สำหรับเป็ นกรอบกำรปฏิบตั งิ ำนในกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทำงเดียวกัน โดยคณะกรรมกำรควรให้ ควำมสำคัญ กับสัญ ญำณ
เตือนภัยล่วงหน้ ำและดูแลให้ มีกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกปี
(3) ดูแลให้ บริ ษัทมีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปั จจัยทัง้ ภำยนอกและภำยในองค์กรที่ อำจส่ งผลให้
บริ ษัทไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยให้ ควำมสำคัญ ทัง้ ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ควำม
เสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั งิ ำน ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน และควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้ อบังคับ
(4) ดูแลให้ มั่นใจว่ำบริ ษัทได้ มี กำรประเมิ นผลกระทบและโอกำสที่ เกิ ดขึน้ ของควำมเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ เพื่ อ
จัดลำดับควำมเสี่ยง และมี วิธีจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม เช่น กำรยอมรับควำมเสี่ยง กำรลดหรื อ
ควบคุมควำมเสี่ยง กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง และกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
(5) มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงหรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบกลัน่ กรองข้ อ 1-4 ก่อนเสนอ
ให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
(6) ติดตำมและประเมินผลประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ
(7) ดูแลให้ กิจกำรประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องทังของในประเทศและใน
้
ระดับสำกล
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(8) นำผลประเมินระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมำเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรพิจำรณำตำมข้ อ 17 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรื อกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ (เช่น มีสดั ส่วนกำรถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50)

แนวปฏิบัติ 6.2:
คณะกรรมกำรต้ องจัดตังคณะกรรมกำรตรวจสอบที
้
่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ
(1) จัดให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้ องเป็ นกรรมกำร
อิสระ และมีคุณ สมบัติและหน้ ำที่ตำมหลักเกณฑ์ ของบริ ษัทและของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ต้ องกำหนดหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้ ำที่อย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. สอบทำนให้ บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน
ข. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล
ค. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำย
อื่นและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
ง. พิ จ ำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ค วำมเห็ นชอบในกำร
พิจ ำรณำแต่ง ตัง้ โยกย้ ำย เลิ กจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
จ. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชี และพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังประชุ
้
มกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วม
ประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละครัง้
ฉ. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่ำเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
ช. สอบทำนควำมถูกต้ องของเอกสำรอ้ ำงอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำร
คอร์ รัปชันของกิจกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต
ซ. กลัน่ กรองและพิจำรณำทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ควำม
เสี่ ย งด้ ำนกำรปฏิ บัติงำน ควำมเสี่ ย งด้ ำนกำรเงิน ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรปฏิ บัติต ำมกฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับ ควำมเสี่ยงด้ ำนสังคม สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ รวมถึงควำมเสี่ยงด้ ำนภำษีอำกร
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ฌ. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องแสดงให้ ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน และเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
(3) ดูแลให้ บริ ษั ทจัดให้ มี กลไกหรื อเครื่ องมื อที่ จ ะท ำให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูล ที่
จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย เช่น เอื ้ออำนวยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเรี ยกผู้
ที่เกี่ยวข้ องมำให้ ข้อมูล กำรได้ หำรื อร่วมกับผู้สอบบัญชี หรื อแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำ
ทำงวิชำชีพอื่นใดมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
(4) จัดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้รับผิดชอบใน
กำรพัฒ นำและสอบทำนประสิทธิ ภ ำพระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน พร้ อมทัง้
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไว้ ในรำยงำนประจำปี

แนวปฏิบัติ 6.3:
คณะกรรมกำรต้ องดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นได้ ระหว่ำงบริ ษัทกับฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมกำร หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกำสของ
บริษัท และกำรทำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(1) ดูแลให้ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิในกำร
รักษำควำมลับ กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ และควำมพร้ อมใช้ ของข้ อมูล รวมทังกำรจั
้
ดกำรข้ อมูลที่อำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพ ย์ นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรควรดูแลให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรระดับสูง และ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ อง อำทิ ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ปฏิบตั ิ
ตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
(2) ดูแลให้ มีกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทังดู
้ แลให้ มีแนวทำง
และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ตำมที่กฎหมำยกำหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
(3) กำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียอย่ำงน้ อยก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
และบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรต้ องดูแลให้ กรรมกำรที่มีส่วนได้ เสีย
อย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ งด
เว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
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(4) กำหนดให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่มี หน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย จัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทังให้
้ มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำน
ประจำปี

แนวปฏิบัติ 6.4:
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิด้ำนกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่ นที่ชดั เจน และ
สื่ อสำรในทุกระดับ ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่ อให้ เกิ ดกำรนำไปปฏิ บัติได้ จ ริ ง และจัด ให้ มี โครงกำรหรื อ
แนวทำงในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงำนทุก
คนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

แนวปฏิบัติ 6.5:
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชี ้เบำะแส
(1) กำกับดูแลให้ มีกลไกและกระบวนกำรจัดกำร (บันทึก ติดตำมควำมคืบหน้ ำ แก้ ไขปั ญหำ รำยงำน) ข้ อ
ร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย และดูแลให้ มีกำรจัดช่องทำงเพื่อกำรรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีควำมสะดวกและมี
มำกกว่ำหนึง่ ช่องทำง รวมทังเปิ
้ ดเผยช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ ในเว็บไซต์หรื อรำยงำนประจำปี
(2) ดูแลให้ มีนโยบำยและแนวทำงที่ชัดเจนในกรณี ที่มีกำรชีเ้ บำะแส โดยกำหนดให้ มี ช่องทำงในกำรแจ้ ง
เบำะแสผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัท หรื อผ่ำนกรรมกำรบริ ษั ท กรรมกำรบรรษั ทภิ บำล และกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทังมี
้ กระบวนกำรตรวจสอบข้ อมูล กำรดำเนินกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
(3) ดูแลให้ มีมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบำะแสที่แจ้ งเบำะแสด้ วยเจตนำสุจริต

หลักปฏิบัติ 7
รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
แนวปฏิบัติ 7.1:
คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
สำคัญต่ำงๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
(1) ดูแ ลให้ บุค ลำกรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรจัด ท ำและเปิ ด เผยข้ อ มูล มี ค วำมรู้ ทัก ษะ และประสบ กำรณ์ ที่
เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ
(2) คำนึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในกำรให้ ควำมเห็นชอบเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูล โดยเฉพำะกรณี ที่เป็ นรำยงำน
ทำงกำรเงินต้ องพิจำรณำปัจจัยอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
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ก. ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ข. ควำมเห็น ของผู้ส อบบัญ ชี ในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้ อสัง เกตของผู้ส อบบัญ ชี เกี่ ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน รวมทังข้
้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีผำ่ นกำรสื่อสำรในช่องทำงอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ง. ควำมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และนโยบำยของบริษัท
(3) ดูแลให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 สำมำรถสะท้ อนฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ ควรสนับสนุนให้ บริ ษัทจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ของฝ่ ำยจัดกำรหรื อ MD&A เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส
แนวปฏิบัติ 7.2:
คณะกรรมกำรต้ องติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
(1) ดูแ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำรมี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ฐำนะทำงกำรเงิ น ของกิ จ กำร และมี ก ำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรต้ องร่ วมกันหำทำงแก้ ไขโดยเร็ วหำก
เริ่มมีสญ
ั ญำณบ่งชี ้ถึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
(2) ในกำรอนุ มั ติ ก ำรท ำรำยกำรใดๆ หรื อ กำรเสนอควำมเห็ น ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ำรณำอนุ มั ติ
คณะกรรมกำรต้ องมัน่ ใจได้ วำ่ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงินหรื อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
แนวปฏิบัติ 7.3:
ในภำวะที่ กิจกำรประสบปั ญ หำทำงกำรเงินหรื อมี แนวโน้ มจะประสบปั ญ หำ คณะกรรมกำรต้ องมั่นใจได้ ว่ำ
บริ ษัทมีแผนในกำรแก้ ไขปั ญหำ หรื อมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ ไขปั ญหำทำงกำรเงินได้ ภำยใต้ กำรคำนึงถึง
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(1) ติด ตำมอย่ ำงใกล้ ชิ ด และดูแ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำรประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยควำมระมัด ระวัง และปฏิ บัติ ต ำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ในกรณี ที่บริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะไม่สำมำรถชำระหนีห้ รื อมีปัญหำ
ทำงกำรเงิน
(2) ดูแลให้ บริ ษัทกำหนดแผนกำรแก้ ไขปั ญ หำทำงกำรเงิน โดยคำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
รวมถึงเจ้ ำหนี ้ และติดตำมกำรแก้ ไขปัญหำโดยให้ ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนสถำนะอย่ำงสม่ำเสมอ
(3) มัน่ ใจได้ ว่ำกำรพิจำรณำตัดสินใจใดๆ ในกำรแก้ ไขปั ญหำทำงกำรเงินของบริ ษัท ไม่ว่ำจะด้ วยวิธีกำรใด
จะต้ องเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล
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แนวปฏิบัติ 7.4:
คณะกรรมกำรต้ องพิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน ตำมควำมเหมำะสม โดยเปิ ดเผยข้ อมูลกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ กำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ซึ่ง รวมถึ ง กำรปฏิ บัติอ ย่ำงเป็ น ธรรมและกำรเคำรพสิ ท ธิ ม นุษ ยชน รวมทัง้ ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม โดยคำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้ รับกำรยอมรับในประเทศหรื อในระดับสำกล และดูแลให้ ข้อมูลที่
เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สำคัญและสะท้ อนกำรปฏิบตั ทิ ี่จะนำไปสูก่ ำรสร้ ำงคุณค่ำแก่บริษัทอย่ำงยัง่ ยืน
แนวปฏิบัติ 7.5:
คณะกรรมกำรต้ องกำกับดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรจัดให้ มีหน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้ ำที่
ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ รวมถึงจัดให้ มีนโยบำยกำรสื่อสำร
และนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรสื่อสำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็ นไป
อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใช้ ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีต่อผลต่อรำคำ
หลักทรัพย์ รวมทังมี
้ กำรสื่อสำรให้ เข้ ำใจตรงกันทังองค์
้ กรในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว
แนวปฏิบัติ 7.6:
คณะกรรมกำรต้ องส่งเสริมให้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและ
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษผ่ำน
ช่องทำงอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อมทังน
้ ำเสนอข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบนั

หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ 8.1:
คณะกรรมกำรต้ องดูแลให้ มนั่ ใจว่ำผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริษัท
(1) ดูแ ลให้ เรื่ อ งส ำคัญ ทัง้ ประเด็น ที่ กำหนดในกฎหมำยและประเด็น ที่ อ ำจมี ผ ลกระทบต่อ ทิ ศทำงกำร
ดำเนินงำนของกิจกำร ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรื อกำรอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น โดยเรื่ องสำคัญดังกล่ำวควร
ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(2) สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
ก. กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุม ซึ่ง
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

หำกกรณีคณะกรรมกำรปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวำระ คณะกรรมกำรต้ องแจ้ งเหตุผล
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
ข. กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และ
ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
ดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อกำรใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดูแลให้ มีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อน
วันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำ
และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องจัดทำเป็ นภำษำอังกฤษทังฉบั
้ บและเผยแพร่พร้ อมกับ
ฉบับภำษำไทย
สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง
ได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ 8.2:
คณะกรรมกำรต้ อ งดูแ ลให้ กำรด ำเนิ น กำรในวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภำพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถใช้ สิทธิของตน
(1) กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม โดยคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
(2) ดูแลไม่ให้ มีกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุม หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกินควร
เช่น ไม่ควรกำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนำเอกสำรหรื อหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำที่กำหนด
ไว้ ในแนวทำงปฏิบตั ขิ องหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
(3) ส่งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยำ
(4) ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น มี ห น้ ำที่ ดูแลให้ กำรประชุม ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลำสำหรับแต่ละวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู ถือหุ้นแสดงควำมเห็นและตังค
้ ำถำมต่อที่ประชุม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทได้
(5) ไม่สนับสนุนให้ มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้
เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
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(6) กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องควรเข้ ำร่ วมกำรประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในประเด็น
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
(7) ก่อนเริ่ มกำรประชุม ผู้ถือหุ้น จะได้ รับทรำบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง
(8) ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุม จะจัดให้ มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผู้ถือ
หุ้นใช้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตังกรรมกำร
้
(9) สนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ และส่งเสริมให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจ
นับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียง ในแต่ละวำระให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
แนวปฏิบัติ 8.3:
คณะกรรมกำรต้ องดูแลให้ กำรเปิ ดเผยมติที่ประชุม และกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้ องและครบถ้ วน
(1) ดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันทำกำรถัดไป ผ่ำนระบบ
ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
(2) ดูแลให้ กำรจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน
นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
(3) ดูแลให้ มีรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เข้ ำประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมกำรประชุม /ไม่เข้ ำร่วม
กำรประชุม
ข. วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็ นชอบ งด
ออกเสียง บัตรเสีย) ของแต่ละวำระ
ค. ประเด็นคำถำมและคำตอบในที่ประชุม

