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วิสัยทัศน์ 

ธุรกิจยั่งยืน เตบิโตอย่างตอ่เนื่องและมัน่คง องค์กรฉลาดหลักแหลม ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีตามยุคสมยั 

พนัธกิจ 

1. พัฒนาสินค้าและบริการอย่างตอ่เนื่อง ใช้เทคโนโลยีตามยุคสมยัเพิ่มประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาสินค้าใหม่ๆ  ให้ตอบโจทย์ความตอ้งการตามยุคสมยั 

3. พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ  ให้เกิดความมัน่คงและการเตบิโตแก่บริษัท 

4. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ และทักษะ ที่เหมาะสมกับยุคสมยั คัดเลือกคนดคีนเก่งเป็นผู้น า 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯมี

ประสิทธิภาพทั้งในการด าเนินธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการที่ดี แลประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมี

จรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค านึงถึงผู้มีส่วน

ไดเ้สียทุกดา้น เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน ดงัตอ่ไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัตทิี่เป็นสากลและมุง่มัน่พัฒนาการก ากับดแูลกิจการที่ด ีตามหลักการ

มาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน การให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่ง

บทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ

และคุณสมบัตขิองคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่

ส าคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ก ากับ ติดตาม และก าหนดแนวทางการ

บริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเช่ือถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

4. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้น าในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนว

ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทาง

การเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสียของ

บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมลูแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

6. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ รวมถึง สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของผู้ถือหุ้นกับบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีนโยบายและระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการตอ่ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

รวมทั้งปฏิบัตติามมาตรการตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการน าเสนอการให้ค ามั่นสัญญา การขอ 

การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยครอบคลุมถึงทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด

แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่ง

หน้าที่ของตน รวมถึงกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสีย

ประโยชน์อันชอบธรรม  

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกันและ

ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการด้านต่างๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปช่ันจะได้รับการพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบบริษัท  

1. นิยาม 

1.1 ทุจริต หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระท าตา่ง ๆ เช่น 

   (ก) การยักยอก หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อื่น หรือซ่ึง

ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน

หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 

(ข) การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ

หรือปกปิดข้อความจริง ซ่ึงควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการ

หลอกลวงนั้นท าให้ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่

สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลาย

เอกสารสิทธิใด ๆ 

(ค) การตกแต่งบัญชี หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดย

อาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือก

ต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะ

เปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์

โดยมชิอบ 

(ง) การคอร์รัปชัน หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือ

การเสนอ / ให้ค ามั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน 

หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อ านาจ

หน้าที่ที่มีอยู่ กระท าการ ไม่กระท าการ เร่งรัด หรือประวิงการกระท า

ใดอันมิชอบด้วยอ านาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์โดย

ไม่ชอบไม่ ว่ า เพื่ อตนเองหรือ ผู้อื่ น  หรือรักษาไ ว้ ซ่ึง ธุรกิจหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่

กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมก าหนดให้กระท าได ้

1.2 บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ 

1.3 บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม

เกี่ยวข้องกับบริษัท 

หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพื่อ

หรือในนามของบริษัทฯ ไมว่่าจะมอี านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไมก่็ตาม 
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2. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัท และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องกับบริษัท 

3. แนวปฏิบัติ 

3.1. การคอร์รัปชัน 

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมหีน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายตอ่ต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน คู่มอืการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

3.2. การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 

บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้หรือการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การด าเนินกิจการ หรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อก าหนดของ

บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ความสนับสนุน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลและก ากับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้และรับการสนับสนุนในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดหรืออาจถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต

หรือคอร์รัปชัน โดยการก าหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและ

ตดิตามเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ได ้

3.4. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

ห้ามบุคลากรของบริษัท จ่ายค่าอ านวยความสะดวก ในลักษณะที่อาจถูกเข้าใจว่าเป็นการให้หรือรับสินบน รวมถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันกับเจา้หน้าที่ของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.5. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง แนวร่วม

ทางการเมอืง หรือกิจกรรมใดในท านองเดยีวกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตวัเงิน และที่มใิช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้าง

ความเป็นบุคลากรของบริษัท หรือน าทรัพย์สินที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วมทาง

การเมอืง หรือการกระท าใด ๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมอืง 

3.6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระท าที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ 

การด าเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระท าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อ

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระท าหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ บุคลากรของบริษัทดงักล่าวมหีน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด 

3.7. การจัดซ้ือจัดจ้าง 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการงานขาย รวมทั้งงานจัดหาวัตถุดิบและท า

สัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมนิความเสี่ยงตอ่การเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริหารจดัการให้มีวิธีการ

แก้ไขที่เหมาะสม 
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3.8. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แมว่้าการ

กระท านั้นจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตอ้งมกีระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย

ดงักล่าว 

3.9. การอบรมและการสื่อสาร 

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และ

บทลงโทษแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการสื่อสารไปยังบริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม คู่ค้า

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและน ามาตรการ

ตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัต ิ

3.10.  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องแจ้ง

หน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมและฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่าง

เร่งดว่นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

3.11. การจัดเก็บและรักษาข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มขีั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตา่ง ๆ ให้พร้อมตอ่การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก ไม่

สามารถอธิบายได ้รายการที่เป็นเท็จ หรือท าการตกแตง่บัญชี 

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบัญชีและการเก็บรักษา

ข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมหีลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

4. บทบาทและหน้าที ่

บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

โดยบริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมือ่บุคลากรตอ้งการแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแส รวมทั้งเมือ่บุคลากรตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดบริษัทฯ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองค์กร 

6. บทลงโทษ 

บริษัทฯ จดัให้มกีระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจ าเป็น การกระท าใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่

เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือมี

โทษตามกฎหมาย 

บุคลากรของบริษัทต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียช่ือเสียงต่อบุคลากรของบริษัท และท าให้



 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี หน้า 6 | 30 

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มวัหมองได ้แมว่้าจะไม่มีมลูความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระท าใดที่เข้าข่ายขัดตอ่นโยบายนี้ 

ให้แจง้ผู้บังคับบัญชา หรือแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสที่บริษัทฯ ก าหนด 

นโยบายร้องเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก

ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง

พฤตกิรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 

o บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 

พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผย

ตวัตนให้ทราบ และให้ข้อมลูหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ 

o กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วน

ในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตกุารณ์ดงักล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน เป็นล าดบัแรก และหากไม่

แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะท าเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเมื่อผู้รับเรื่อง

ร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดย

พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อด าเนินการตรวจสอบหา

ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนว

ปฏิบัตดิงันี้ 

(1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้น าส่ง

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและ

หลักการก ากับดแูลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้น าส่งเลขานุการบริษัท 

(3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึงการกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปช่ัน การฉ้อโกง เป็นต้น 

ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

(4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่ง

กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง(Investigation Committee) ส าหรับ

ด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว 

(5) จากนั้นให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ

ผู้จัดการ เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อมูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการข้อร้องเรียน

นั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระท าการทุจริต

จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หาก

การกระท านั้นผิดกฎหมาย 
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o การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน

ข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วน

การก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและ/หรือ บทบัญญัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท าอื่น

ใดที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้แจง้เรื่องร้องเรียน หรือผู้แจง้เบาะแสดังกล่าวส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บ

รักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมายบุคคลที่

เกี่ยวข้องที่ไดร้ับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะตอ้งรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไมเ่ปิดเผยต่อ

บุคคลอื่น เว้นแตท่ี่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าข้อมลูออกไปเปิดเผยบริษัทฯ 

จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย แล้วแตก่รณี 

o ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

ผู้แจง้เรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี้ 

– ประธานกรรมการ หรือ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ  

กรรมการผู้จัดการ หรือ  

เลขานุการบริษัท 

– บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 53/1 หมูท่ี ่4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 11140 

– Information@tpic.co.th   

(เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งตอ่ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างตน้) 

บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส สร้างความ

เช่ือมั่นทางธุรกิจ น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการส่งเสริมให้บริษัทฯด าเนิน

กิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการ

ด าเนินงานอย่างมจีริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มแีนวทางดงัตอ่ไปนี้ 

1. ยืดถือหลักการที่ส าคัญของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เป็นกรอบในการบริหารจัดการและ

การด าเนินธุรกิจ รวมถึงการตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันควบคู่กับการบริหารจัดการองค์ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังจิตส านึกการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน และการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยให้มกีารสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

3. ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่าเสมอ แจ้งเหตุเมื่อพบการปฏิบัติที่ ไม่

สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

เพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างทันท่วงที 
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แนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

แนวปฎิบัติ 

1.1. คณะกรรมการบริษัทพึงเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้

องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การก าหนดกล

ยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

รวมถึงการตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลบริษัทฯ ให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance 

Outcome) อย่างน้อย ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลงควรยึดหลักปฏิบัติดงัตอ่ไปนี้ 

1) คณะกรรมการควรค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกเหนือจาก

ผลประกอบการทางการเงิน 

2) คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 

โดยคณะกรรมการควรประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการกากับดแูลกิจการ 

3) คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ

แนวทางในการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการควรก ากับดแูลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี

กลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน

นโยบายและการปฏิบัตเิป็นประจ า 

1.3. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

(duty of care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรยึดหลักปฏิบัตดิงัตอ่ไปนี้ 

1) ในการก ากับดูแลคณะกรรมการ ให้พิจารณาว่ากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต ต่อองค์กรแล้วหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องพิจารณาตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของ

บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้ าหนด

ไว้ รวมทั้งมกีระบวนการอนุมัตกิารด าเนินงานที่ส าคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบ

ตอ่กิจการอย่างมีนัยสาคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดม้า/จาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 

การจา่ยเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1.4. คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม

ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ควรยึดหลักปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปนี้ 
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1) คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 

charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งควร

ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม่าเสมอ

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

2) คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่าย

จัดการ ซ่ึงควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลด

เปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ

ฝ่ายจดัการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการด าเนินการ 

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการ

ต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่ างดี  ทั้ งนี้  ในการพิจารณาด า เนินการ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได ้

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

(3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

(5) การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัตงิานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร 

- คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ พิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้

คณะกรรมการเห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการควรก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป

ด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็น 

ระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม 

(1) การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

(2) การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(3) การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

(4) การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบริหารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

(6) การดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินมคีวามน่าเช่ือถือ 

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน 

- คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ด าเนินการ 

(1) การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรปล่อยให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจ

ด าเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้

และตดิตามดแูลผล โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสินใจ เว้นแตม่เีหตจุ าเป็น 

(2) เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตัริายการที่กรรมการมสี่วนได้เสีย เป็นตน้ 
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2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

แนวปฎิบัติ 

2.1. คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) 

เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ 

ลูกค้า ผู้มสี่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 

(Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ และ

ค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and 

Purposes) หรืออื่น ๆ ในลักษณะเดยีวกัน 

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่

กันไป โดยพิจารณาถึง สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และความพร้อม 

ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

3) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมค่านิยมในการก ากับดูแลกิจการที่ด ีเช่น ความรับผิดชอบในผลการ

กระท า (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจ

ใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

2.2. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง 

(3-5 ปี) และ/หรือประจ าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ   

บริษัทฯ โดยมกีารน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

1) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ ขณะนั้น 

ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวนวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง (3-5 ปี) ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงาน

ประจ าปีไดค้ านึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2) ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมผีลกระทบตอ่ผู้มสี่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย 

value chain รวมทั้งปัจจยัตา่ง ๆ ที่อาจมผีลตอ่การบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมกีลไกที่ท า

ให้เข้าใจความตอ้งการของผู้มสี่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

3) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลการก าหนดกลยุทธ์ โดยให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ

น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้มสี่วนได้เสีย โดยยังคงตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพ

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การ

ประพฤตทิี่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) ควบคู่ไปดว้ย 
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5) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ

แผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

6) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่

เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่

รับผิดชอบดแูลและตดิตามผลการด าเนินงาน 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

แนวปฎิบัติ 

3.1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งใน

เรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน

เพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยจัดท าตาราง

องค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Board Skill Matrix)  เพื่อ ให้มั่น ใจ ว่า 

คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์

ในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม และ/หรือ ธุรกิจอื่นใดที่สามารถส่งเสริมธุรกิจหลักได ้

2) คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่ เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ 

3) คณะกรรมการบริษัทควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดลุกันอย่างเหมาะสม โดย 

(a)  กรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่างอิสระ 

(b)  จ านวนกรรมการอิสระและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด และดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างาน

ร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้

อย่างอิสระ  

4) คณะกรรมการบริ ษัทควรด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี และบน

เว็บไซตข์องบริษัทฯ 

3.2. คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ

และการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมอีิสระ 

1) ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  
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2) ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน และเพื่อ

ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช่

บุคคลเดยีวกัน 

3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะ

ครอบคลุมเรื่องดงัตอ่ไปนี้ 

(a)  การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

(b)  การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี

จริยธรรม และเป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

(c)  การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมี

มาตรการที่ดแูลให้เรื่องส าคัญไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(d)  การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่

รอบคอบ ให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

(e)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

4) ในกรณีที่ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดยีวกัน หรือประธานกรรมการมี

ส่วนร่วมในการบริหาร คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาให้ 

(a) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 

(b) แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 

นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้แบต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการ

อิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ

จ าเป็นดงักล่าว 

6) เพื่อให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และ

เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ประธานประธาน

คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ 

7) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

3.3. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน 

เพื่อให้ไดค้ณะกรรมการที่มคีุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
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1) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการ

อิสระ 

2) คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล

เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่

เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูล

อย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา

เสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว

ประกอบดว้ย 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการ

เปิดเผยข้อมลูของ ที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไมม่คีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

3.4. ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต ิคณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและ

อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้

ด าเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

1) คณะกรรมการควรจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควร

เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท 

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and 

responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ

ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม 

3) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และ

ไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้ง

ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่นค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงาน

ของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควร

อยู่ในระดบัที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแตผ่ลประกอบการระยะสั้น 

4) คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย 

ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้ับจากการ

เป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผย ข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็น

อิสระ หรือไมม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
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1) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

2) คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณา

ถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ด าารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่า

กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทก าหนดการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เนื่องจากประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมี

มากเกินไป  

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และ

เปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ 

4) ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย

อ้อมในกิจการอื่นที่มคีวามขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ

ตน คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการ

แจง้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

5) คณะกรรมการบริษัทควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง

เตม็ที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ กรรมการแต่ละคนจะตอ้งเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจ าเป็น แต่ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจ้ัดให้มขีึ้นในรอบปี 

6) กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งด

ให้ความเห็น และไมเ่ข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 

3.6. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท

ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง

บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมคีวามเข้าใจถูกตอ้งตรงกันดว้ย 

1) คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดแูลบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง 

(a) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้

ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมกรเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัท

ดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating ams ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้แตง่ตัง้ก็ได ้

(b) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และ

ให้ตวัแทนของบริษัทดแูลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัท

ย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่นคณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม ่

(c) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท ารายการ

ตา่งๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(d) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การ

เลิกบริษัทย่อย เป็นตน้ 

2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดสวนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี่ยง

ตั้งแต่ร้อยละ 20แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญ

ต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท า shareholders' agreement หรือ
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ข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบ

การเงินของบริษัทไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

3.7. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปดว้ย 

1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

รายบุคคล รวมถึงพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน ามาพัฒนา ปรับปรุงการ

ท างานตอ่โดยควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 

2) การประเมนิผลดงักล่าวแบ่งเป็น 

(1) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

(2) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 

(3) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 

3) การประเมินผลดังกล่าวจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงเปิดเผยหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

4) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ

เสนอแนะประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และ

เปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

5) ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

3.8. คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกคน

ไดร้ับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัตหิน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มัน่ใจว่า บุคคลที่ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะน า

และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณา

เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดอบรมภายใน (In-housing 

Briefing) โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา เพื่อน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจอย่าง

สม่าเสมอ 
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3) คณะกรรมการบริษัทควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่าเสมอ 

4) คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

3.9. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและ

เหมาะสมตอ่การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

การล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้

2) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง

ตอ่ปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไมไ่ดม้ีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้

ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่าง

ตอ่เนื่องและทันการณ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีอิสระที่จะเสนอ

เรื่องที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชุมควรจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมควรส่ง

ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 

5) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง 

และเพื่อให้มโีอกาสรู้จกัผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

6) คณะกรรมการบริษัทควรเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ

บริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 

คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย

ถือเป็นค่าใช้จา่ยของบริษัทฯ 

7) กรรมการอิสระควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง

รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมือ่ไดร้ับการแตง่ตัง้ และเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง

ตามความจ าเป็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ

สนใจ โดยไมม่ฝ่ีายบริหารร่วมด้วย โดยแจง้ใหก้รรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

9) ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวนองค์ประชุมขั้นต่าจะต้องมีกรรมการ

อยู่ไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

10) คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม และจัดเก็บและส่งส าเนารายงาน
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การมีส่วนได้เสีย รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน และการอื่นที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดใน

นามของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้ว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งรายช่ือไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ภายใน 14 วัน 

11) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท

จะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคัญต่าง ๆ และ

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมตคิณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

12) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมคีวามชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง 

13) เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรม

หลักสูตรดงักล่าวดว้ย 

4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

แนวปฎิบัติ 

4.1. คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ระดบัสูง ให้มคีวามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นตอ่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

1) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ 

2) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอด

ต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ

ผู้จัดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง 

3) ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะใน

ต าแหน่งผู้บริหาร โดยก าหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีต าแหน่งว่างลง ได้แก่ 

ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สายงานหรือเทียบเท่า 

4) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไดร้ับการ

อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัตงิาน 

5) หลักการในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือด ารงต าแหน่งใด ๆ ใน  

บริษัทฯ หน่วยงาน หรือนิตบุิคคลอื่น ๆ ของผู้บริหาร มดีงันี้ 

(a) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

อื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ 

คณะท างาน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการ
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ปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะไดร้ับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

(b) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งใด ๆ ในบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่น

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ a และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท ให้ผู้บริหาร

สูงสุดขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

(c) ส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหากเข้าข่ายตามข้อ a และข้อ b 

ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู้บริหารสูงสุด

ของบริษัท ก่อนการตอบรับการไปด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

4.2. คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรก ากับดแูลให้มี

การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมนิผลที่เหมาะสม 

1) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

(a) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะ

สั้น เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

(b) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทน

สูงกว่าหรือเท่ากับระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

(c) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมนิผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 

2) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการ

ประเมนิผลงานกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยในเรื่องดังตอ่ไปนี้ 

(a) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยเกณฑ์การประเมินผลงานควร

จูงใจให้กรรมการผู้จัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ 

และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการทราบ

เกณฑ์การประเมนิเป็นการล่วงหน้า 

(b) ประเมนิผลงานกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา 

รวมทั้งประเดน็เพื่อการพัฒนาให้กรรมการผู้จดัการทราบ 

(c) อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จัดการและควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการผู้จดัการและปัจจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

3) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจน

อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการประเมิน

ผู้บริหารระดบัสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมนิดงักล่าว 

4) คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน

ส าหรับทั้งองค์กร 

4.3. คณะกรรมการควรท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมผีลกระทบตอ่การบริหาร

และการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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1) คณะกรรมการบริษัทควรท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ใน

รูปแบบของข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการ

บริหารจดัการบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท เช่น การมบุีคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ

ควบคุมบริษัทฯ 

4.4. คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

1) คณะกรรมการบริษัทพึงดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์

ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มคีวามสามารถขององค์กรไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทพึงดแูลให้มกีารจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลให้พนักงาน

มีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความ

เสี่ยง 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

แนวปฏิบัติ 

5.1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

และดูแลให้ฝ่ายบริหารน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานและการตดิตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัย

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต

และกระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมอืกับคู่ค้า 

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างตน้ควรมลีักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัทฯ ลูกค้า 

คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม และไมส่นับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หรือขาดจริยธรรม 

5.2. คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร

ไดด้ าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies)ของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุก

ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดท า

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดงัตอ่ไปนี้ 
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(a) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อ

กระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท างาน การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ในการท างาน มีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยุติการท างานด้วย

สาเหตุใดก็ตาม การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด

โอกาสให้พนักงานมโีอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอื่น ๆ 

(b) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ

ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลัง

การขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ 

รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายตอ้งกระท าอย่างมคีวามรับผิดชอบ 

ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(c) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่

เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและ

ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้ คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงาน

ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

(d) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่

สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ

คืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(e) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่

สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้

พลังงาน การใช้น้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจาก

การประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

(f) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(g) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง และก าหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อ

สาธารณะ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย 

5.3. คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักไดอ้ย่างยั่งยืน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้

ทรัพยากรแตล่ะประเภทมผีลกระทบตอ่กันและกัน 
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2) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกันท าให้เกิดผล

กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้ค านึงถึงผลกระทบ

และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

5.4. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของบริษัทฯ รวมทั้งดแูลให้มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และ

การก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไมส่ามารถจัดสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว้ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและ

จดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 

ไดแ้ก่ 

(a) การท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(b)  การจดัให้มรีะบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) 

การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้ง

ป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

(c) การพิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดให้มีมาตรการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สิน

สารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

(d) การพิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนด

หลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนใน

การใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้อง

กับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นตน้ 
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6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

6.1. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) คณะกรรมการบริษัทควรท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ และอนุมัติความเสี่ยงที่

ยอมรับได ้

2) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ส าหรับเป็นกรอบการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น

ของความเสี่ยงที่ไดร้ะบุไว้เพื่อจัดล าดบัความเสี่ยง และมวิีธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

5) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่

เกี่ยวข้องกลั่นกรองข้อ1)– ข้อ4) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

6) คณะกรรมการบริษัทควรตดิตามและประเมนิประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ 

7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดบัสากล 

8) ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วน

การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ (20) แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) คณะกรรมการ

บริษัทควรน าผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

พิจารณาตามข้อ1)– ข้อ7) ดว้ย 

6.2. คณะกรรมการบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ และวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ระบุในระเบียบบริษัทฯ ว่าดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบและ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออ านวยให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี 

หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ้

2) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบ

ทานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 



 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี หน้า 23 | 30 

3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

6.3. คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง

บริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร

ในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัทและการท าธุรกรรมกับผู้ที่มคีวามสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ใน

ลักษณะที่ไมส่มควร 

1) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการ

ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ 

(Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability)รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัตติามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูดว้ย 

2) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมลู ใช้ข้อมลูภายในโดยมิ

ชอบ (Insider Trading) โดยปฏิบัตติามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ รวมถึง 

(a) ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ

ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย 

หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น 

(b) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว มี

หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้

น าข้อมลูภายในดงักล่าวที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัตหิน้าที่ ซ่ึงยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบ หรือไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ 

(c)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มกีารแก้ไข

เพิ่มเติม) แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

(d) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซ้ือขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วัน ส าหรับงบไตรมาส และส าหรับงบประจ าปี ทั้งนี้ จะต้องไม่ซ้ือขาย

หลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน

จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว โดยหากมี

ความจ าเป็นต้องซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 

3 วัน ตามแบบที่ก าหนดในคู่มอืการก ากับดแูลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ 

(e) ห้ามเปิดเผยข้อมลูใด ๆ ที่ยังไมเ่ปิดเผย ซ่ึงอาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่

บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมม่หีน้าที่เกี่ยวข้อง 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และก าหนดให้จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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รับทราบด้วย รวมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี ทั้งนี้ ตาม

เง่ือนไขที่ก าหนดในนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

ขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มสี่วนไดเ้สียไมค่วรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

5) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมสี่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ

พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท า

ให้กรรมการรายดังกล่าวไมส่ามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเว้นจากการเข้าร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระนั้น 

6.4. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดแูลให้มกีารจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัป

ชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัตติามมาตรการตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

6.5. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมี

การชี้เบาะแส 

1) บริษัทฯ คาดหมายว่า บุคลากรของบริษัทฯ จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

สนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมือ่พบพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสม หรือขัดตอ่มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อ

ข้องใจได้ที่ ส่วนธรรมาภิบาลองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพ

องค์กร 

2) คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดแูลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของผู้มสี่วนได้เสีย 

และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง 

รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 

3) คณะกรรมการบริษัทพึงดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะ

ก าหนดให้มช่ีองทางในการแจง้เบาะแสหรือสอบถามข้อสงสัยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือผ่าน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ 

และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) คณะกรรมการบริษัทพึงดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วย

เจตนาสุจริต บริษัทฯ ให้ค ามัน่สัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจ

ใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ช่ือของผู้

ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไมใ่ห้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่าง

การสอบสวน และภายหลังการสอบสวน 
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7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

แนวปฏิบัติ 

7.1. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูส าคัญตา่ง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากร

ดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงาน บัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใน

กรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี้ด้วย 

(a) ผลการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(b) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ

ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

(c) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(d) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี/รายงานประจ าปี สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง

สนับสนุนให้บริษัทฯ จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุน

ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ในแตล่ะไตรมาสไดด้ยีิ่งขึ้น นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดยีว 

4) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือ

หุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 

Agreement) ของกลุ่มตน (หากม)ี 

7.2. คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ช าระหนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้ฝ่ายบริหารมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

บริหารร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนี้ 

2) ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิคณะกรรมการ

บริษัทควรพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ

ด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

7.3. ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มแีผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ

เงินได ้ทั้งนี้ ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย 
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1) ในกรณีที่บริษัทฯ มแีนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท

ควรติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมลู 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่าย

บริหารรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ 

3) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหา

ทางการเงินของบริษัทฯ ไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

7.4. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

1) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ

หรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกตา่งหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้ข้อมลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัตทิี่จะน าไปสู่

การสร้างคุณค่าแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

7.5. คณะกรรมการบริษัทพึงก ากับดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่

ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

1) คณะกรรมการบริษัทพึงจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการ

เปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อ

บุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลับ

และข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติ

ตามนโยบายดงักล่าว 

2) คณะกรรมการบริษัทพึงจัดให้มกีารก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้

ที่มคีวามเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี

3) คณะกรรมการบริษัทพึงดูแลให้ฝ่ายบริหารก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งก าหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.6. คณะกรรมการบริษัทพึงส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลนอกจากการ

เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย 

เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยกระท าอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ

เปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดังตอ่ไปนี้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ 

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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3) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อน

หน้า 

5) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได ้

6) ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น าเสนอตอ่นักวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทุน หรือ สื่อตา่ง ๆ 

7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

8) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose 

Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) 

9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทั้งหมดและมสีิทธิออกเสียง 

10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดบัสูง 

11) หนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น 

12) ข้อบังคับของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ 

13)  นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ 

14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงกฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ชุดย่อย 

15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อมลูติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ช่ือบุคคลที่สามารถให้ข้อมลูได ้หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบัติ 

8.1. คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือ

หุ้น โดยเรื่องส าคัญดงักล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนการมสี่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

(a) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็น

วาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งแจง้เหตผุลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

(b) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มกีารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
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3) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมขี้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตอ่การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

5) คณะกรรมการบริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ดว้ย 

6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจดัท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่

พร้อมกับฉบับภาษาไทย 

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบดว้ยข้อความดงัตอ่ไปนี้ 

(a) วัน เวลา และสถานที่จดัประชุมผู้ถือหุ้น 

(b) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่าง

ชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 

(c) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่

เสนอซึ่งรวมถึง 

วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง

เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูล

ประกอบ 

วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของ

กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก

ครั้ง ให้ระบุข้อมลูการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ๆ 

วาระแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี – ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 

(d) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

(e)  ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่

บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จดัประชุม เป็นตน้ 

8.2. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้า

ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่

จดัประชุมที่สะดวกตอ่การเดนิทาง เป็นตน้ 
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2) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไมค่ านึงถึงเพศ อายุ 

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะ

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมแทนได ้

3) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมตแิทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมสีิทธิไดร้ับเอกสาร

และค าแนะน าในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้

กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดยีวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือ

หุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการ

พิจารณา 

4) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือ

สร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และผู้

ถือหุ้นทุกคนย่อมมสีิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม 

5) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้

ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แมน่ย า 

6) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนด

ไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค าถามตอ่ที่

ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

7) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเรื่องส าคัญได ้กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะ

ผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ

วาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นตอ้งใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตัดสินใจ 

8) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถ

ซักถามในประเดน็ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้

9) ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทฯ แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับ

คะแนนเสียง 

10) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้

ถือหุ้นใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

11) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มี

บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแตล่ะวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้

ในรายงานการประชุม 

12) คณะกรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส าคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือ

หุ้น ผู้บริหารระดบัสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน 
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8.3. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง

ภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มรีายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไดบั้นทึกข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี้ 

(a) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้า

ร่วมการประชุม 

(b) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด

ออกเสียง) ของแตล่ะวาระ 

(c) ประเดน็ค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
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