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นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (ในท่ีน้ีหมายถึง “บริษทั”) ไดก้ าหนด “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” เพื่อเป็น
ทิศทางในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตย์
สุจริตบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณธุรกิจ และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ในการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนสูงสุดแก่กิจการในระยะยาวเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม    

คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าสูงสุดขององค์กร จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ
บริษทัฉบบัน้ี โดยน าเอาหลกัปฏิบติั 8 ขอ้หลกั หลกัปฏิบติัยอ่ยและแนวปฏิบติัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

 
 
วตัถุประสงค์และขอบเขต: 

บริษทั มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีความมุ่งมัน่ ส่งเสริมพฒันาใหบ้ริษทั
เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ยึดมัน่ในการด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม ดว้ยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี  ชุมชนและสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทั จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล โดยครอบคลุมแนวปฏิบติัส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการส าหรับคณะกรรมการบริษทั 
 แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน  
 แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการส าหรับหน่วยงานสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการ 
 แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ค ำนิยำม 
บริษทั/องคก์ร : บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ย : บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้ นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้น
โดยตรงหรือโดยออ้ม โดยมีลกัษณะเป็นตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

คณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการชุดยอ่ย : คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทจัดตั้ งข้ึนเพ่ือให้ช่วยศึกษาและ

กลัน่กรองงานเฉพาะดา้น 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

: คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทจัดตั้ งเพ่ือท าหน้าท่ี พิจารณา
หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู ้บริหารระดับสูง พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทจัดตั้งเพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้
บริษัทมีการจัดท ารายงานถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มี
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้ งน้ี 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัจดัตั้งเพ่ือท าหน้าท่ีให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษทัในการขบัเคล่ือนการบริหารความเส่ียงของฝ่ายจดัการให้มี
มาตรการจดัการความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ รวมถึงการส่ือสารและ
ติดตามผลการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
 

กรรมการ : กรรมการของบริษทั ทั้งท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั และอาจเป็นหรือไม่เป็น
กรรมการอิสระก็ได ้

กรรมการอิสระ : กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีส่วนได้
เสียทางการเงิน เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุม เป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลกัษณะท่ีจะท าให้มี
ขอ้จ ากดัในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ โดยมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด 

ฝ่ายจดัการ : กลุ่มบุคคลระดบับริหารท่ีมีอ านาจจดัการ สั่งการ ควบคุมดูแลการบริหารจดัการ
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายองคก์รท่ีก าหนดไว ้

พนกังาน : พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกลงมาของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร : ผูบ้ริหารส่ีรายแรกล าดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 



  
 
                                                                                                                         
                                                                                                                              บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ลว. 11 สิงหาคม 2563)           หนา้ 3 ของ 18 

 

ผูบ้ริหารระดบัสูง : ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งระดบับริหารหรือผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปของบริษทั ผลธัญญะ
จ ากดั (มหาชน) (รวมถึงผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ย) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย : บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง 
กรรมการและผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุ้น  ลูกค้า คู่ค ้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี 
ชุมชน และสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ผูถื้อหุน้ : ผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบำยและแนวปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
 
หลกัปฏิบัต ิ1:  ตระหนักถึงบทบำทควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองค์กรทีส่ร้ำงคุณคาำให้กจิกำรอยาำงยัง่ย น 
 

แนวปฏิบัติ 1.1 
คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถงึความรับผดิชอบในฐานะผู้น าทีต้่องก ากบัดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี    
ซ่ึงครอบคลุมถงึ 

(1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(2) ก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  

 
แนวปฏิบัติ 1.2 
ก ากบัดูแลกจิการให้น าไปสู่ผลในการสร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนือย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

 
แนวปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

ก าหนดนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และแนวทาง
ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติั รวมถึงการติดตามการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและระมดัระวงั กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งกระท าเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจ
เช่นนั้นพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั และ ณ เวลาท่ีพิจารณาตดัสินใจตอ้งมีลกัษณะครบถว้น ดงัน้ี  

(1) กระท าไปโดยสุจริต สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
(2) กระท าบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ และ 
(3) กระท าไปโดยท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้ม 

 

แนวปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ละ
ความรับผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ฝ่ายจดัการปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดย 

(1) จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการ (Board Charter) ท่ีระบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการทบทวนการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 
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(2) มอบหมายอ านาจการจดัการกิจการให้ฝ่ายจดัการโดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการติดตามดูแลฝ่าย
จดัการใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลใหมี้การด าเนินการ (คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัให้มกีารด าเนินการอย่างเหมาะสม) 
ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบติัของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการ

ประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หลกัขององคก์ร 
 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการ (คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ด  าเนินการตามกรอบนโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมติัแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ) 
ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจดัการบุคคล 

และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ฉ. การดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 
 

หลกัปฏิบัต ิ2:  ก ำหนดวตัถุประสงค์และนโยบำยหลกัของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพ ่อควำมยัง่ย น 
 

แนวปฏิบัติ 2.1  
ก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objective) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้าง
คณุค่าให้แก่องค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม 

(1) รับผิดชอบดูแลให้บริษทัมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการ
ก าหนดรูปแบบธุรกิจและส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าเป็นวิสัยทศัน์ และ
ค่านิยมร่วมขององคก์รท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท า ความ
เท่ียงธรรม ความโปร่งใส ความเอาใจใส่ เป็นตน้ 

(2) ก าหนดรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้ทั้ งแก่องค์กร ผูมี้ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดย
พิจารณาถึง 
ก. สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
ข. ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ค. ความพร้อมความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 
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แนวปฏิบัติ 2.2  
ก ากบัดูแลให้มั่นใจว่าวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลุยทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ าปีของบริษทัสอดคล้อง
กบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

(1) ก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษทั โดย
ค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบริษทั ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละควรสนบัสนุนให้มีการ
จดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์และ
แผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

(2) ดูแลใหมี้การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอด
สาย ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทัในการก าหนดกลยทุธ์และ
แผนงานประจ าปี  

(3) ก ากบัดูแลใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์ และแผนงานใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 
(4) การติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร 
 
หลกัปฏิบัต ิ3:  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรทีม่ปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
 

แนวปฏิบัติ 3.1 
รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ             
ทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว้ 

(1) ดูแลใหมี้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
รวมทั้งตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่  

(2) มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพ่ือถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

(3) มีจ านวนและคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

(4) ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้ งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 
แนวปฏิบัติ 3.2  
พิจารณและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการด าเนินงานของ  
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพนิิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

(1) ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการตอ้งก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนเพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
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(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างนอ้ยครอบคลุมเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
ก. ก ากบั ติดตาม และดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
ข. ดูแลให้มัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
ค. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญัอย่าง

รอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมใหก้รรมการไดใ้ชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
ง. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
(3) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือกลัน่กรองขอ้มูล และพิจารณาในรายละเอียดอยา่งรอบคอบ 

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 
(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนคร้ังของการประชุมและ

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทุกชุด 

 
แนวปฏิบัติ 3.3   
ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกบัองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้ 

(1) จดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ 
(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนด
ไว ้และบุคคลท่ีเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยผูถื้อหุ้นตอ้งได้รับขอ้มูลอย่าง
เพียงพอเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการราย
เดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

(4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมี
การเปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานั้ นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้ งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

 
แนวปฏิบัติ 3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะส้ันและระยะยาว 
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(1) จดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท า
หนา้ท่ีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ 
ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม  

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ
ให้มีความเหมาะสม ทั้ งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีและค่าตอบแทนตามผล
ด าเนินงานของบริษทั โดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไปจนท าให้
เกิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(4) เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่
ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนค่าตอบแทน 

(5) ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ควรมี
การเปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานั้ นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้ งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

 
แนวปฏิบัติ 3.5   
ก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

(1) ดูแลใหม้ัน่ใจวา่มีกลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน 
(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของ

กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษทั และเพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทั
ไดอ้ยา่งเพียงพอ ก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งรวมบริษทัแลว้ไม่ควรเกิน 
5 บริษทั และให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทราบ ส าหรับการไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูง ใหผ้า่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

(3) ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีมาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม ในกรณี
ท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอ่ืนท่ีมีความ
ขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มูลของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตน 

(4) กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีได้
จดัให้มีข้ึนในรอบปี โดยเฉล่ียกรรมการทั้งคณะควรเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
แนวปฏิบัติ 3.6 
ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษทัไปลงทุนอย่าง        
มีนัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง 

(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึง 
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ก. การแต่งตั้ งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัย่อย โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซ่ึงโดยทัว่ไปควรใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งเวน้แต่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัขนาดเลก็ท่ีเป็น Operating 
Arms ของบริษทั คณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งก็ได ้

ข. ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนบริษทัตามขอ้ (ก) และใหต้วัแทนของบริษทั
ดูแลใหก้ารปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ 

ค. การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการท ารายการต่างๆ 
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ง. การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

(2) หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมมีนยัส าคญัต่อบริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการ
ควรดูแลให้มีการจัดท า Shareholders’ Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการ
บริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการจดัท างบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

 

แนวปฏิบัติ 3.7   
จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผล
ประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบัติหน้าทีต่่อไป 

(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข โดยมีบรรทดัฐานท่ีก าหนดไวเ้พ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการ
ปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

(2) การประเมินมีทั้ งแบบคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการ
ประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

(3) คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

(4) ผลประเมินของคณะกรรมการจะถูกน าไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 
 
แนวปฏิบัติ 3.8  
ก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับ
การปฏิบัติหน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

(1) ดูแลใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะไดรั้บการแนะน าและมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี ซ่ึงรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

(2) ดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง  
(3) กรรมการควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
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(4) ก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 
 
แนวปฏิบัติ 3.9  
ดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการ
บริษทัทีม่ีความรู้และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

(1) จดัให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและ
เขา้ร่วมประชุมได ้

(2) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผล
การด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุมเพ่ือใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
ฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 

(3) ดูแลใหมี้กลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการ
ประชุม 

(4) เอกสารประกอบการประชุมไดจ้ดัส่งใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม 
(5) สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศ

รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จกักบัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่ง 

(6) สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจาก       
ท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

(7) ถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นอยา่งน้อยปีละ 1 
คร้ัง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

(8) ก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร
ส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ รวมถึงเปิดเผย
คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(9) เลขานุการบริษทัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
โดยเฉพาะหลกัสูตรท่ีมีการรับรอง (Certified Program) 

 
หลกัปฏิบัต ิ4:  สรรหำและพฒันำผู้บริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
 

แนวปฏิบัติ 4.1   
ด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุสมบัติที่จ าเป็นต่อการ
ขับเคลือ่นองค์กรไปสู่เป้าหมาย  



  
 
                                                                                                                         
                                                                                                                              บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ลว. 11 สิงหาคม 2563)           หนา้ 11 ของ 18 

 

(1) ติดตามดูแลให้มีผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

(2) ก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรียมสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรมและพฒันา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
(4) ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้ ง

ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษทัท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้
 
แนวปฏิบัติ  4.2  
ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่หมาะสม 

(1) ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจแก่พนกังานบริษทัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใหมี้การประเมินผลท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานและรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงสร้าง
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง   
  

แนวปฏิบัติ 4.3  
ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้  โดยดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น
เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้เข้าใจในการ
บริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเส่ียง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ
สมดุลตามอาย ุ(life path) 
 
หลกัปฏิบัต ิ5:  สางเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอยาำงมคีวำมรับผดิชอบ 

 
แนวปฏิบัติ 5.1   
ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือ              
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

(1) ใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดูแลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหน่ึงใน
การทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานภายใตม้าตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงอาจครอบคลุม
การก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการพฒันาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุง
กระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้  
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แนวปฏิบัติ 5.2  
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและสะท้อนอยู่ ในแผน
ด าเนินการ เพือ่ให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

(1)  ดูแลใหมี้กลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่
ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ท่ี
เป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยจดัท านโยบายหรือแนวปฏิบติั ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
ก. ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง  โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติั

ต่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้า 
รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ อยา่งรอบดา้น 

ข. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้  โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขาย ตลอดช่วงอายสิุนคา้และบริการ การ
ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้ งการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขาย ตอ้งกระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือใช้
ประโยชน์จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ 

ค. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้  โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจดัจา้ง ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่คา้และเง่ือนไข
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการให้ไดม้าตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเอง
อยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพ่ือพฒันาการ
ประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเร็จในระยะยาว 

จ. ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยป้องกัน ลด จดัการและดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมการใชว้ตัถุดิบ การใช้พลงังาน การใชน้ ้ า การใชท้รัพยากร
หมุนเวยีน การปลดปล่อยและจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

ฉ. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยและโปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดให้มีและ
ประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ต่อสาธารณะ เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 
แนวปฏิบัติ 5.3  
ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบ
และการพฒันาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน เพือ่ให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐาน
ของการมีจริยธรรม มีความรับผดิชอบและสร้างคณุค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ยนื 
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แนวปฏิบัติ 5.4 
ก ากบัดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกจิ รวมทั้งดูแลให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

(1) จดัให้มีนโยบายเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรได้
เพียงพอตามท่ีก าหนดไว ้

(2) ดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
มาตรการในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นต่างๆ  มีการจดัสรรและบริหารจดัการ
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศ มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(3) จดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ โดยมีระบบการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้ง
ป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 
หลกัปฏิบัต ิ6:  ดูแลให้มรีะบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 
 

แนวปฏิบัติ 6.1 
ก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

(1) เขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของธุรกิจ และอนุมติัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
(2) พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเส่ียง

ท่ียอมรับไดข้องบริษทั ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็น
ทิศทางเดียวกัน ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักับสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวน
นโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี 

(3) ดูแลให้บริษทัมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

(4) ดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัไดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไวเ้พ่ือจดัล าดบัความ
เส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(5) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 1-4  ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ตามท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 

(6) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
(7) ดูแลใหบ้ริษทัประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและระดบัสากล 
(8) น าผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาขอ้ 1-7 ในกรณีท่ีบริษทั       

มีบริษทัยอ่ยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 
20 แต่ไม่เกินร้อยและ 50) 
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แนวปฏิบัติ 6.2 
จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

(1) จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมี
คุณสมบติัและหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) ก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
ข. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ค. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืนและมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ง. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

จ. พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ฉ. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

ช. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของ
บริษทัตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

ซ. สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน ความเส่ียง
ดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ความเส่ียงดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ฌ. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งแสดงใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(3) ดูแลให้บริษทัจดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูล การ
ได้หารือร่วมกับผูส้อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

(4) จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันา
และสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

 
แนวปฏิบัติ 6.3 
ติดตามดูแลและจดัการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มี
ความสัมพนัธ์ทีเ่กีย่วโยงกบับริษทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(1) ติดตามดูแลใหบ้ริษทัจดัใหมี้ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการ
รักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
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ราคาหลักทรัพย์ นอกจากน้ีคณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู ้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลดว้ย 

(2) ดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวธีิปฏิบติั
เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(3) ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการและบนัทึกไว้
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตอ้งดูแลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ี
อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น 

(4) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย จดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

 
แนวปฏิบัติ 6.4 
ก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ันทีชั่ดเจน และส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพือ่ให้เกดิการน าไปปฏิบัติได้จริง 

(1) ก ากบัดูแลให้มีกลไก กระบวนการในการควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนั แนวทางในการติดตามประเมินผลความเส่ียงจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน่ และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) การจัดให้มีการฝึอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง
สนบัสนุนกิจกรรม ท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวปฏิบัติ 6.5 
ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการในการรับเร่ืองข้อร้องเรียนและการด าเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส ให้หมาย
รวมถึงกรณีทีถ่กูละเมิดสิทธิ 

(1) ก ากบัดูแลใหมี้กลไกและกระบวนการ (บนัทึก ติดตามความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้
เสีย และดูแลให้มีการจดัช่องทางเพ่ือรับขอ้ร้องเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่าหน่ึงช่องทาง รวมทั้ งเปิดเผย
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้นเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปี 

(2) ดูแลใหมี้นโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส โดยก าหนดให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือผ่านกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการ
ตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

(3) ดูแลใหมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจริต 
 
หลกัปฏิบัต ิ7:  รักษำควำมนาำเช ่อถ อทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูล 
 

แนวปฏิบัติ 7.1 
รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็น
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วข้อง 
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(1) ดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัท าบญัชี  ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

(2) ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นรายงานทางการเงิน ตอ้ง
พิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ข. ความเห็นของผูส้อบบัญชีในรายงานทางการเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบัญชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 

รวมทั้งขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอ่ืนๆ (ถา้มี) 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ง. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

(3) ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  หรือ MD&A 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

 
แนวปฏิบัติ 7.2 
ติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

(1) ดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษทัและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการตอ้งร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

(2) ในการอนุมติัการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว้า่การ
ท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถใน
การช าระหน้ี 

 
แนวปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการ
แก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ภายใต้การค านึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) ติดตามอยา่งใกลชิ้ดและดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูล ในกรณีท่ีบริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีหรือมีปัญหาทางการเงิน 

(2) ดูแลใหฝ่้ายจดัการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และรายงาน
สถานะอยา่งสม ่าเสมอ 
 

แนวปฏิบัติ 7.4 
พิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยนืตามความเหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถงึกรอบรายงานทีไ่ด้รับการยอมรับในประเทศ หรือ
ในระดับสากล และดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่าง
ยัง่ยนื 
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แนวปฏิบัติ 7.5 
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทีท่ าหน้าทีใ่นการส่ือสารกับผู้ถอืหุ้น และผู้มีส่วน      
ได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ รวมถงึจดัให้มี นโยบายการส่ือสาร การเปิดเผยข้อมูล และการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 
 

แนวปฏิบัติ 7.6 
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบุัน 
 
หลกัปฏิบัต ิ8:  สนับสนุนกำรมสีาวนราวมและกำรส ่อสำรกบัผู้ถ อหุ้น 
 

แนวปฏิบัติ 8.1 
ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถอืหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองส าคญัของบริษทั 

(1) ดูแลให้เร่ืองส าคญั ทั้ งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของ
บริษทั ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมติัของผูถื้อหุ้น โดยเร่ืองส าคญัดังกล่าวควรถูกบรรจุในวาระประชุม        
ผูถื้อหุน้ 

(2) สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ เช่น 
ก. การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธ
เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

ข. ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และดูแลให้มีการ
เปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(3) ดูแลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
(4) ดูแลให้มีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม

และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม 
(5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าและเผยแพร่

หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(6) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบัภาษาไทย 

 

แนวปฏิบัติ 8.2 
ดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของตน 

(1) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ 
(2) ดูแลไม่ใหมี้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม หรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร  
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(3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้
การด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอยา่งเหมาะสม 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

(5) ไม่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส าคัญท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(6) กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพ่ือผูถื้อหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(7) ก่อนเร่ิมการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บทราบจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อ
หุน้ท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

(8) ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิใน
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

(9) สนับสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละ
วาระใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

แนวปฏิบัติ 8.3 
ดูแลให้การเปิดเผยมติทีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(1) ดูแลให้บริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2) ดูแลให้การจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจากวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) ดูแลใหมี้รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม และไม่เขา้ร่วมการประชุม 
ข. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน  (เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง     

บตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 
ค. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติันโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 

                 
 

 
 

                                                                                          (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ) 
            ประธานกรรมการบริษทั 


