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ILM-COR-001  

 
นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(Corporate Governance) 
 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา
หลักการส าคัญต้ังแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการ
บริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร
ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม
โดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
 
หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักการส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก ดังนี้ 

หลักปฏิบัต ิ1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัต ิ2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ  
หลักปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลักปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
หลักปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัต ิ7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
หลักปฏิบัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
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หลักปฏิบัต ิ1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
หลักปฏิบัต ิ1.1 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
หลักปฏิบัต ิ1.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทฯ ให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้

เสีย  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการก ากับดูแลบริษัทฯ ให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี  
1.2.1   คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญนอกเหนือจากผล

ประกอบการทางการเงิน 
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อน

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 
1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ

แนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
1.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี

กลไกเพียงพอที่เอ้ือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า 
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หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
 
หลักปฏิบัต ิ1.4 
คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
1.4.1 คณะกรรมการจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้
มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร 

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการบริษัทฯ 
ให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็น
การปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่าย
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 
เรื่องที่ควรดูแลให้มีการด าเนินการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร 



   

หน้าที:่ 4 / 24  ILM-COR-001 Rev03 22 Feb 2021 

 
เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่าย
จัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไป
ด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ 
ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  
ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 
 
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะก ากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  

ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด าเนินงาน การจัดซื้อจัด
จ้างการรับบุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่
แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

ข. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 

หลักปฏิบัต ิ2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 
หลักปฏิบัต ิ2.1 
คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม 
2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ท่ี

ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ
สื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วม
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ขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรือ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business 
model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดย
พิจารณาถึง 
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 
(4) วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบริษัทฯ 
(5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ 
(6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ และลูกค้า (value 

proposition) 
(7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้ 
2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล

การกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจ
ใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
หลักปฏิบัต ิ2.2 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ
ประจ าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain 



   

หน้าที:่ 6 / 24  ILM-COR-001 Rev03 22 Feb 2021 

รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 
เพื่อเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการให้เกิดผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่ เป็นตัว เงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการต้ังเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย 
หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้
ทั่วทั้งองค์กร 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
หลักปฏิบัต ิ3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่ก าหนดไว ้
3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งใน

ด้านทักษะ ประสบการณ์  ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้
คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  
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3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อน
อ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน
ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงาน
ประจ าปีและบน website ของบริษัทฯ  

 
หลักปฏิบัต ิ3.2 
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 
3.2.1 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คน
ใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด บริษัทฯ จะแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.2.2 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี

จริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี

มาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 3.2.3 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจาก
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีความจ าเป็นและได้แจ้งแก่ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมีการลงมติแต่งต้ัง ในกรณีที่จะแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป
เกิน 9 ปี คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  

3.2.4 เพื่อให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.5 ในการพิจารณาอนุมัติ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม องค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

 
หลักปฏิบัต ิ3.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ 
3.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.3.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ 
ทั้งนี้การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน 

3.3.3  คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่
รับทราบ 

3.3.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจการอ่ืนที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบตามความเหมาะสม 

3.3.5  ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  
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หลักปฏิบัต ิ3.4 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัท
ย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 
3.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms 
ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง
ก็ได้  

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ (1) 
และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณี
ที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดี
ที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การ
เลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.4.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ต้ังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญต่อ
บริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 
Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืนเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท างบการเงินของบริษัทฯ ได้มีตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

 
หลักปฏิบัต ิ3.5 
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้  
 
 
 
 



   

หน้าที:่ 10 / 24  ILM-COR-001 Rev03 22 Feb 2021 

หลักปฏิบัต ิ3.6 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
3.6.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน าและมี

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

3.6.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3.6.3 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์  มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
3.6.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน

รายงานประจ าปี  
 
หลักปฏิบัต ิ3.7 
คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
3.7.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
3.7.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อป ี
3.7.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม 
3.7.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3.7.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และ
เพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

3.7.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท 
หรือผู้บริหารอ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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3.7.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.7.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญ ต่างๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
จะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบน website 
ของบริษัทฯ  

3.7.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวด้วย 

 
หลักปฏิบัต ิ4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัต ิ4.1 
คณะกรรมการจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณา ด าเนินการ หรือมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

สายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 
4.1.3 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง   

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 
หลักปฏิบัต ิ4.2 
คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด าเนินงานของบริษัทฯ  
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4.2.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบาย
ของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ  

4.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.2.1 เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

4.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัทฯ  
 
หลักปฏิบัต ิ4.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม 
4.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดต้ังกองทุนส ารองรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลให้พนักงานมีการ
ออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง 

 
หลักปฏิบัต ิ5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัต ิ5.1 
คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการน าไปเป็นส่วน

หนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสริมการด าเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองใน
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า สังคม
และสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 
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หลักปฏิบัต ิ5.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสะท้อนอยู่ในจรรยาบรรณในการท างาน (Operating Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ  
5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนใน
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่ เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดท านโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า 
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืนๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลัง
การขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่
เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงาน
ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่
สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ
คืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่
สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้
พลังงาน การใช้น้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
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(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและก าหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ต่อสาธารณะโดย บริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืนๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย  

 
หลักปฏิบัต ิ5.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากร

แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้ค านึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
ค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ พึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4  ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร 
(Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์  (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural 
Capital)  
 
หลักปฏิบัต ิ5.4 
คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ  
5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนด
แนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ทั้งนี้ กรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ 
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(1) บริษัทฯ ได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) 
การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้ง
ป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

(3) บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สิน
สารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

(4) บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น 

 
หลักปฏิบัต ิ6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัต ิ6.1 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท า
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้
ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการบริหารจะดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริหารจะให้ความส าคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ต้น 
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6.1.4 คณะกรรมการบริหารจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการบริหารจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 
 
หลักปฏิบัต ิ6.2 
คณะกรรมการจะจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน

ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่
อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่ เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน
ประจ าป ี

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 
หลักปฏิบัต ิ6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร 
6.3.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) 
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และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
หลักปฏิบัต ิ6.4 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 
หลักปฏิบัต ิ6.5 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแล

ให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะก าหนดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัทฯ หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนา
สุจริต 

 
หลักปฏิบัต ิ7: รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัต ิ7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมาย
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รวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท 
และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่
เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
(2) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ  

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและ
การวิ เค ราะห์ ข อ งฝ่ ายจั ด การ  (Management Discussion and Analysis ห รือ  MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการ
รายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่ม
ตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่ม
ตน 

 
หลักปฏิบัต ิ7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมี

การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หน้ี 

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ 
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

 
หลักปฏิบัต ิ7.3 
ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ 
ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
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7.3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตาม
อย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน
สถานะอย่างสม่ าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 
หลักปฏิบัต ิ7.4 
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม
ของบริษัทฯ  

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

 
หลักปฏิบัต ิ7.5 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท าหน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา 
7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผย

ข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อ
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว    

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม
และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  
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7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การ
จัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
หลักปฏิบัต ิ7.6 
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ช่องทางอ่ืนด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ โดยกระท าอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัทฯ 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของ

ปีก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทฯ น าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
(10) ข้อบังคับของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ 
(11) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง  
(12) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(13) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(14) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ

บริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนแล้ว) 
หลักปฏิบัต ิ8.1 
คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ 
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่อง
ส าคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 
(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการ
ประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการ
ต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับฉบับภาษาไทย  
ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 
(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่าง

ชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกต้ังกรรมการและการอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่ง
รวมถึง 
ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย

พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผล
และข้อมูลประกอบ 
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ข. วาระแต่งต้ังกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัท
จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ค. วาระอนุมั ติ ค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่
เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างาน ความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอ่ืนๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัต ิ8.2 
คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

ของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้
ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและต้ังค านึงถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
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8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะ
ผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทฯ แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่
เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 
หลักปฏิบัต ิ8.3 
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวัน

ท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษทัฯ 
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้า
ร่วมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงด
ออกเสียง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
                                                   

 
 
 




