บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) (ในที่ น้ ี หมายถึง “บริ ษทั ”) ได้กาหนด “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อเป็ น
ทิ ศทางในการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และซื่ อสัตย์
สุจริ ตบนพื้นฐานจรรยาบรรณธุรกิจ และใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ในการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนสูงสุดแก่กิจการในระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูน้ าสู งสุ ดขององค์กร จึ งได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิสาหรับคณะกรรมการ
บริ ษทั ฉบับนี้ โดยนาเอาหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก หลักปฏิบตั ิยอ่ ยและแนวปฏิบตั ิของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อ Corporate
Governance Code (CG Code) สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ และขอบเขต:
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมัน่ ส่งเสริ มพัฒนาให้บริ ษทั
เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ยึดมัน่ ในการดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม ด้วยความโปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแล โดยครอบคลุมแนวปฏิบตั ิสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั
 แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
 แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการสาหรับหน่วยงานสนับสนุนการกากับดูแลกิจการ
 แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการสาหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
คำนิยำม
บริ ษทั /องค์กร
บริ ษทั ย่อย

: บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
: บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของหรื อถือหุน้ ที่มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในบริ ษ ัท หรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้น เกิ น กว่า ร้ อ ยละ 50 ไม่ ว่า จะถื อ หุ ้ น
โดยตรงหรื อโดยอ้อม โดยมีลกั ษณะเป็ นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย

: คณะกรรมการของบริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
: คณะกรรมการกลุ่ ม ย่อ ยที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท จัดตั้งขึ้ น เพื่ อ ให้ ช่ว ยศึ ก ษาและ
กลัน่ กรองงานเฉพาะด้าน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด : คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จัด ตั้ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง พิ จ ารณากลั่น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และเสนอแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
: คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท จัด ตั้งเพื่ อ ท าหน้าที่ กากับ ดู แลให้
บริ ษ ัท มี การจัดท ารายงานถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน มี
ระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสม ทั้ง นี้
องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็ นไปตามที่ คณะกรรมการ
กากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
: คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้การสนับสนุ น
คณะกรรมการบริ ษทั ในการขับเคลื่อนการบริ หารความเสี่ ยงของฝ่ ายจัดการให้มี
มาตรการจัดการความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงการสื่ อสารและ
ติดตามผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
กรรมการ

กรรมการอิสระ

ฝ่ ายจัดการ
พนักงาน
ผูบ้ ริ หาร

: กรรมการของบริ ษทั ทั้งที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อดารงตาแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั และอาจเป็ นหรื อไม่เป็ น
กรรมการอิสระก็ได้
: กรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีส่วนได้
เสี ยทางการเงิ น เป็ นกรรมการที่ เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีอานาจ
ควบคุ ม เป็ นผูซ้ ่ ึ งไม่มีความสัม พัน ธ์ทางธุ รกิ จ กับบริ ษ ัทในลักษณะที่ จะทาให้มี
ข้อจากัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระ โดยมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด
: กลุ่มบุ คคลระดับบริ หารที่ มีอานาจจัดการ สั่งการ ควบคุมดูแลการบริ หารจัดการ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายองค์กรที่กาหนดไว้
: พนักงานตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การแผนกลงมาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
: ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกลาดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ผูถ้ ือหุน้

: ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งระดับบริ หารหรื อผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปของบริ ษทั ผลธัญญะ
จากัด (มหาชน) (รวมถึงผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อย)
: บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั รวมถึง
กรรมการและผูบ้ ริ ห าร พนักงาน ผูถ้ ื อ หุ ้น ลู ก ค้า คู่ ค ้า คู่ แ ข่ งทางการค้า เจ้าหนี้
ชุมชน และสังคม สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
: ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยและแนวปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้นำองค์ กรทีส่ ร้ ำงคุณคา ำให้ กจิ กำรอยา ำงยัง่ ยน
แนวปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการต้ องเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาทีต่ ้ องกากับดูแลให้ องค์ กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
(2) กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบัติ 1.2
กากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่ ผลในการสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กจิ การอย่ างยัง่ ยืนอย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซื่อสัตย์ สุจริตต่ อองค์ กร (duty of loyalty) และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
กาหนดนโยบายด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จและ/หรื อคู่มือจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และแนวทาง
ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบและระมัดระวัง กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องกระทาเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิ จ
เช่นนั้นพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน และ ณ เวลาที่พิจารณาตัดสิ นใจต้องมีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี้
(1) กระทาไปโดยสุจริ ต สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
(2) กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ และ
(3) กระทาไปโดยที่ไม่มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้อม
แนวปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารและฝ่ ายจัดการอย่ างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
ฝ่ ายจัดการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย โดย
(1) จัดทากฎบัตรคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งการทบทวนการ
แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
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(2) มอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้ฝ่ายจัดการโดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคณะกรรมการติดตามดูแลฝ่ าย
จัดการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่ องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดาเนินการ (คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักให้ มกี ารดาเนินการอย่ างเหมาะสม)
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
จ. การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็ นเครื่ องจูงใจให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
หลักขององค์กร
เรื่ อ งที่ คณะกรรมการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ (คณะกรรมการพิ จารณาร่ วมกับ ฝ่ ายจั ดการและมอบหมายให้ ฝ่ ายจั ดการเป็ น
ผู้ดาเนินการตามกรอบนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ ว โดยคณะกรรมการติดตามความคืบหน้ าเป็ นระยะ)
ก. การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงานประจาปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
ค. การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริ หารจัดการบุคคล
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์ และนโยบำยหลักของกิจกำรทีเ่ ป็ นไปเพ่อควำมยัง่ ยน
แนวปฏิบัติ 2.1
กาหนดหรื อดูแลให้ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของบริ ษัท (Objective) เป็ นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้ องกับการสร้ าง
คุณค่ าให้ แก่ องค์ กร ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมส่ วนรวม
(1) รับผิดชอบดูแลให้บริ ษทั มี วตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหลักที่ ชดั เจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการ
กาหนดรู ปแบบธุ รกิ จและสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยจัดทาเป็ นวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมร่ วมขององค์กรที่สะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทา ความ
เที่ยงธรรม ความโปร่ งใส ความเอาใจใส่ เป็ นต้น
(2) กาหนดรู ป แบบธุ รกิ จที่ ส ามารถสร้ างคุ ณ ค่าให้ท้ ังแก่ อ งค์กร ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยและสังคมโดยรวมควบคู่กัน ไป โดย
พิจารณาถึง
ก. สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ รวมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ข. ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ค. ความพร้อมความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
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แนวปฏิบัติ 2.2
กากับดูแลให้ มั่นใจว่ าวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ตลอดจนกลุยทธ์ ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจาปี ของบริษทั สอดคล้ อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์ กร โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่ างเหมาะสม ปลอดภัย
(1) กากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริ ษทั โดย
คานึ งถึงปั จจัยแวดล้อมของบริ ษทั ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการ
จัดทาหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
(2) ดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอด
สาย ห่ วงโซ่อุปทาน รวมทั้งปั จจัยต่างๆ ที่ อาจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ในการกาหนดกลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี
(3) กากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทวั่ ทั้งองค์กร
(4) การติ ด ตามดู แ ลให้มี การน ากลยุท ธ์ ไปปฏิ บัติ และรายงานผลการด าเนิ น งานแก่ ค ณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส
ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายบริ หาร
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้ ำงคณะกรรมกำรทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
แนวปฏิบัติ 3.1
รั บผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาดองค์ ประกอบ สั ดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระ
ทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่ อการนาพาองค์ กรสู่ วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
(1) ดูแลให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่
(2) มี จ านวนกรรมการที่ เหมาะสม สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี สัด ส่ วนระหว่างกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารและกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเพื่อถ่วงดุ ลกัน อย่างเหมาะสม โดยส่ วนใหญ่ ควรเป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
(3) มี จานวนและคุ ณ สมบัติ กรรมการอิ ส ระตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(4) ดู แลให้กรรมการอิ ส ระสามารถท างานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ
แนวปฏิบัติ 3.2
พิจ ารณและคัด เลือ กบุ คคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดู แลให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ป ระกอบและการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการเอื้อต่ อการใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่ างมีอิสระ
(1) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารมีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการต้องกาหนดอานาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
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(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
ก. กากับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
ข. ดูแลให้มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ค. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่ กรรมการจะอภิ ปรายประเด็นสาคัญอย่าง
รอบคอบโดยทัว่ กัน และส่งเสริ มให้กรรมการได้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
ง. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารและกรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
(3) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลัน่ กรองข้อมูล และพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ
และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
(4) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุมและ
จานวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ ผ่านมา และรายงานผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด
แนวปฏิบัติ 3.3
กากับดู แลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมี กระบวนการที่โปร่ งใสและชั ดเจน เพื่อให้ ได้ ค ณะกรรมการที่มี คุณ สมบั ติ
สอดคล้ องกับองค์ ประกอบทีก่ าหนดไว้
(1) จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนด
ไว้ และบุคคลที่ เสนอชื่ อโดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองก่ อนจะนาเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ โดยผูถ้ ื อหุ ้นต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณี ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการราย
เดิม ควรคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
(4) ในกรณี ที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมี
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของที่ ป รึ ก ษานั้ นไว้ใ นรายงานประจ าปี รวมทั้ งความเป็ นอิ ส ระหรื อ ไม่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ูถือ หุ้ น อนุ มั ติ คณะกรรมการควรพิ จารณาโครงสร้ างค่ าตอบแทนและอั ต รา
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการมีความเหมาะสมกั บความรั บผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์ กรให้ ดาเนินงานตาม
เป้ าหมายทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 ลว. 11 สิ งหาคม 2563)

หน้า 7 ของ 18

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
(1) จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทา
หน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสม
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์และรู ปแบบอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
ให้มีความเหมาะสม ทั้งรู ป แบบที่ เป็ นตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ น ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผล
ดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น แต่ไม่ควรอยูใ่ นระดับที่สูงเกินไปจนทาให้
เกิ ดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(4) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่
ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจานวนค่าตอบแทน
(5) ในกรณี ที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ควรมี
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของที่ ป รึ ก ษานั้ นไว้ใ นรายงานประจ าปี รวมทั้ งความเป็ นอิ ส ระหรื อ ไม่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ 3.5
กากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่ างเพียงพอ
(1) ดูแลให้มนั่ ใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่ งในบริ ษ ัทอื่น ของกรรมการ โดยพิจารณาถึ งประสิ ท ธิ ภาพการท างานของ
กรรมการที่ ดารงตาแหน่งหลายบริ ษทั และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั
ได้อย่างเพียงพอ กาหนดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งรวมบริ ษทั แล้วไม่ควรเกิน
5 บริ ษทั และให้มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยให้เป็ นที่รับทราบ สาหรับการไป
ดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
(3) ดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความ
ขัดแย้ง หรื อสามารถใช้โอกาสหรื อข้อมูลของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตน
(4) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้
จัดให้มีข้ ึนในรอบปี โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี ที่ผา่ นมา
แนวปฏิบัติ 3.6
กากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่ าง
มีนัยสาคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ ละแห่ ง
(1) พิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย ซึ่งรวมถึง
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ก. การแต่งตั้งบุ คคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มในบริ ษทั ย่อย โดยกาหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งโดยทัว่ ไปควรให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเว้นแต่บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กที่เป็ น Operating
Arms ของบริ ษทั คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ นผูแ้ ต่งตั้งก็ได้
ข. กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริ ษทั ตามข้อ (ก) และให้ตวั แทนของบริ ษทั
ดูแลให้การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั แม่
ค. การดู แลให้มีระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยที่ เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทารายการต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ง. การเปิ ดเผยข้อมูล ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ น งาน การทารายการกับ บุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
(2) หากเป็ นการเข้าร่ วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรื ออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการ
ควรดู แลให้มีการจัด ท า Shareholders’ Agreement หรื อข้อตกลงอื่ น เพื่ อให้เกิ ด ความชัดเจนเกี่ ยวกับ อานาจในการ
บริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนิ นงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
แนวปฏิบัติ 3.7
จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย และกรรมการรายบุคคล โดยผล
ประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อไป
(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข โดยมีบรรทัดฐานที่กาหนดไว้เพื่อใช้เปรี ยบเทียบกับผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
(2) การประเมิ นมีท้ งั แบบคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมิ นด้วยตนเอง มี การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการ
ประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
(3) คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
(4) ผลประเมินของคณะกรรมการจะถูกนาไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ 3.8
กากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้ สาหรั บ
การปฏิบัติหน้ าทีก่ รรมการอย่ างสม่าเสมอ
(1) ดูแลให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนาและมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ซึ่ งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
(2) ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้ที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง
(3) กรรมการควรมี ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ยง และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
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(4) กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
แนวปฏิบัติ 3.9
ดูแลให้ มั่นใจว่ าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการ
บริษทั ทีม่ ีความรู้และประสบการณ์ ทจี่ าเป็ นและเหมาะสมต่ อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(1) จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่ วมประชุมได้
(2) จานวนครั้ งของการประชุ ม คณะกรรมการมี การพิ จารณาให้ เหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แต่ไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผล
การดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
(3) ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการ
ประชุม
(4) เอกสารประกอบการประชุมได้จดั ส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
(5) สนับ สนุ น ให้ป ระธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร เชิ ญ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งเข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ให้ส ารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู ้จกั กับผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสื บทอดตาแหน่ง
(6) สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็ นอิสระจาก
ที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
(7) ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่ จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้วย
(8) กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ที่ เหมาะสม ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร
สาคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ รวมถึงเปิ ดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(9) เลขานุการบริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการรับรอง (Certified Program)
หลักปฏิบัติ 4: สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสู งและกำรบริหำรบุคลำกร
แนวปฏิบัติ 4.1
ดาเนินการให้ มั่นใจว่ ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสู งให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จาเป็ นต่ อการ
ขับเคลือ่ นองค์ กรไปสู่ เป้ าหมาย
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
(1) ติดตามดู แลให้มีผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เหมาะสม โดยพิ จารณาหรื อมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง
(2) กากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตาแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรี ยมสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
(4) กาหนดนโยบายและวิธีปฏิ บัติในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่ บริ ษทั อื่ นของผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างชัดเจน ทั้ง
ประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริ ษทั ที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้
แนวปฏิบัติ 4.2
กากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่ าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
(1) กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจแก่พนักงานบริ ษทั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้มีการประเมินผลที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
(2) มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานและรู ปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงสร้าง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูง
แนวปฏิบัติ 4.3
ติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบัติ
อย่ างเป็ นธรรมเพื่อรั กษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์ กรไว้ โดยดูแลให้ มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อกลไกอื่น
เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่ างเพียงพอสาหรั บรองรั บการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้ พนักงานมีความรู้ เข้ าใจในการ
บริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่ วงอายุ ระดับความเสี่ ยง หรื อดูแลให้ มีนโยบายการลงทุนแบบ
สมดุลตามอายุ (life path)
หลักปฏิบัติ 5: สา งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอยา ำงมีควำมรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ 5.1
ให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ าแก่ ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้ าหรื อ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง และมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1) ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งใน
การทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดาเนิ นงานและการติดตามผลการดาเนิ นงานภายใต้มาตรฐาน
ระบบบริ หารคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
(2) ส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่งอาจครอบคลุม
การก าหนดรู ป แบบธุ รกิ จ (business model) วิธีคิ ด มุ ม มองในการพัฒ นาสิ น ค้าและบริ การ การวิจัย การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน รวมทั้งการร่ วมมือกับคู่คา้
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แนวปฏิบัติ 5.2
กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่ างมีจริ ยธรรม มีความรั บผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมและสะท้ อนอยู่ในแผน
ดาเนินการ เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่ามีการดาเนินการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ ขององค์ กร
(1) ดูแลให้มีกลไกที่ทาให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ไม่
ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่ วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่
เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน โดยจัดทานโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิมนุษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ เป็ นธรรม การจัดสวัสดิ การที่ ไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกาหนดหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่นๆ อย่างรอบด้าน
ข. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริ การหลังการขาย ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริ การ การ
ติ ด ตามวัด ผลความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า และบริ การ รวมทั้ งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการส่ งเสริ มการขาย ต้องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิ ดความเข้าใจผิด หรื อใช้
ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
ค. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมี กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ และเงื่ อนไข
สัญญาหรื อข้อตกลงที่ เป็ นธรรม การช่วยให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และให้บริ การให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่คา้ เคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู ้และประสบการณ์ ทางธุ รกิ จมาพัฒนาโครงการที่ สามารถสร้างเสริ ม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็ จในระยะยาว
จ. ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยป้ องกัน ลด จัดการและดู แลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ า การใช้ทรัพยากร
หมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสี ยที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เป็ นต้น
ฉ. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุ รกิจอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใสและไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
ช. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้มีและ
ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อสาธารณะ เข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
แนวปฏิบัติ 5.3
ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรั พยากรให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่ วงโซ่ อุปทาน เพือ่ ให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลัก โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐาน
ของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่ าให้ แก่ องค์ กรอย่ างยัง่ ยืน
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แนวปฏิบัติ 5.4
กากับดูแลและบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้ มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ กิจการสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์ กร
(1) จัดให้มีนโยบายเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งครอบคลุมถึ งการจัดสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนิ นธุรกิ จ และกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณี ที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
เพียงพอตามที่กาหนดไว้
(2) ดูแลให้การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยต้องท าตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บังคับ และมาตรการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ มี
มาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ มีการจัดสรรและบริ หารจัดการ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับธุรกิจ โดยมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้ง
ป้ องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้ มรี ะบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสม
แนวปฏิบัติ 6.1
ก ากับ ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ จ ะท าให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) เข้าใจความเสี่ ยงที่สาคัญของธุรกิจ และอนุมตั ิความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(2) พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ของบริ ษทั สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ น
ทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดู แลให้มีการทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจาทุกปี
(3) ดูแลให้บริ ษทั มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(4) ดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลาดับความ
เสี่ ยง และมีวธิ ีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม
(5) มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบกลั่น กรองข้อ 1-4 ก่ อ นเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
(6) ติดตามและประเมินประสิ ทธิผลของการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
(7) ดูแลให้บริ ษทั ประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและระดับสากล
(8) นาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงมาเป็ นส่วนหนึ่ งในการพิจารณาข้อ 1-7 ในกรณี ที่บริ ษทั
มีบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละ
20 แต่ไม่เกินร้อยและ 50)
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แนวปฏิบัติ 6.2
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัติหน้ าทีไ่ ด้ อย่ างมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1) จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่ งทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมี
คุณสมบัติและหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ข. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
ค. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
ง. พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
จ. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครั้ง
ฉ. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
ช. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษทั ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
ซ. สอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เช่น ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิงาน ความเสี่ ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ ยงด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ฌ. คณะกรรมการตรวจสอบต้องแสดงให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
(3) ดูแลให้บริ ษทั จัดให้มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่ จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่ จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การ
ได้ห ารื อ ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญ ชี หรื อ แสวงหาความเห็ น ที่ เป็ นอิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิช าชี พ อื่ น ใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
(4) จัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนา
และสอบทานประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบัติ 6.3
ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ทอี่ าจเกิดขึ้นได้ ระหว่ างบริษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น การใช้ ประโยชน์ อั น มิ ค วรในทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล และโอกาสของบริ ษั ท และการท าธุ ร กรรมกั บ ผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทเี่ กีย่ วโยงกับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่ สมควร
(1) ติดตามดูแลให้บริ ษทั จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการ
รักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
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ราคาหลัก ทรั พ ย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดู แ ลให้ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง และพนั ก งาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย
(2) ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนการดาเนิ นการและเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(3) กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการและบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่
อาจท าให้ก รรมการรายดังกล่ าวไม่ ส ามารถให้ ความเห็ น ได้อย่างอิ ส ระ งดเว้น จากการมี ส่ วนร่ วมในการประชุ ม
พิจารณาในวาระนั้น
(4) กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่ งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
แนวปฏิบัติ 6.4
กากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นทีช่ ัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์ กรและต่ อ
ผู้มีส่วนได้ เสียเพือ่ ให้ เกิดการนาไปปฏิบัติได้ จริง
(1) กากับดูแลให้มีกลไก กระบวนการในการควบคุมดูแลเพื่อป้ องกัน แนวทางในการติดตามประเมินผลความเสี่ ยงจาก
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
(2) การจัด ให้ มี การฝึ อบรมให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ นโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ในการต่ อต้านทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น รวมถึ ง
สนับสนุนกิจกรรม ที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ 6.5
กากับ ดูแลให้ มีกลไกและกระบวนการจัดการในการรั บเรื่ องข้ อร้ องเรี ยนและการดาเนินการ กรณี มีการชี้ เบาะแส ให้ หมาย
รวมถึงกรณี ทีถ่ กู ละเมิ ดสิ ทธิ
(1) กากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปั ญหา รายงาน) ข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย และดู แลให้มีการจัดช่ องทางเพื่อรั บข้อร้ องเรี ยนที่ มี ความสะดวกและมี มากกว่าหนึ่ งช่ องทาง รวมทั้งเปิ ดเผย
ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนไว้ในเว็บไซต์หรื อรายงานประจาปี
(2) ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณี ที่มีการชี้เบาะแส โดยกาหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อผ่านกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(3) ดูแลให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู ้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริ ต
หลักปฏิบัติ 7: รักษำควำมนา ำเช่ อถอทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
แนวปฏิบัติ 7.1
รั บผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่ างๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ น
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ อง
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(1) ดูแลให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น
ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คานึ งถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในการให้ความเห็ นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล โดยเฉพาะกรณี ที่เป็ นรายงานทางการเงิ น ต้อง
พิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ข. ความเห็ นของผูส้ อบบัญ ชี ในรายงานทางการเงิ นและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับระบบควบคุ มภายใน
รวมทั้งข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสื่ อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
ค. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ง. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
(3) ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลซึ่ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หรื อ MD&A
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
แนวปฏิบัติ 7.2
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่ องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
(1) ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติ ดตามและประเมินฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้องร่ วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปั ญหาสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
(2) ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรมัน่ ใจได้วา่ การ
ทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถใน
การชาระหนี้
แนวปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริ ษัทประสบปัญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้ องมั่นใจได้ ว่าบริ ษัทมีแผนในการ
แก้ ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นทีจ่ ะสามารถแก้ ไขปัญหาทางการเงินได้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
(1) ติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล ในกรณี ที่บริ ษทั มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนี้หรื อมีปัญหาทางการเงิน
(2) ดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึ งถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และรายงาน
สถานะอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบัติ 7.4
พิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่ างเป็ นธรรม และการเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบรายงานทีไ่ ด้ รับการยอมรับในประเทศ หรื อ
ในระดับสากล และดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้ อนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่ การสร้ างคุณค่ าแก่ กิจการอย่ าง
ยัง่ ยืน
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แนวปฏิบัติ 7.5
กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการให้ มีหน่ วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทที่ าหน้ าทีใ่ นการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น และผู้มีส่วน
ได้ เสียอื่น เช่ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงจัดให้ มี นโยบายการสื่อสาร การเปิ ดเผยข้ อมูล และการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและ
การซื้ อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยเป็ นไปอย่ างเหมาะสม
เท่ าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ 7.6
ส่ งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ ที่กาหนดและผ่ านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่ านช่ องทางอื่นๆ ด้ วย เช่ น เว็บไซต์ ของบริ ษัทอย่ าง
สม่าเสมอ พร้ อมทัง้ นาเสนอข้ อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบัน
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนกำรมีสาวนรา วมและกำรส่ อสำรกับผู้ถอหุ้น
แนวปฏิบัติ 8.1
ดูแลให้ มั่นใจว่ า ผู้ถอื หุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเรื่องสาคัญของบริษทั
(1) ดูแลให้เรื่ องสาคัญ ทั้งประเด็นที่ กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่ อาจมี ผลกระทบต่อทิ ศทางการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรื อการอนุ มตั ิของผูถ้ ื อหุ ้น โดยเรื่ องสาคัญ ดังกล่าวควรถูกบรรจุ ในวาระประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
(2) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุน้ เช่น
ก. การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเป็ นวาระประชุม ซึ่งหากกรณี คณะกรรมการปฏิเสธ
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ข. กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ และดูแลให้มีการ
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
(3) ดูแลให้หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(4) ดูแลให้มีการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
(5) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าและเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่ พร้อมกับภาษาไทย
แนวปฏิบัติ 8.2
ดูแลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของตน
(1) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้
(2) ดูแลไม่ให้มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม หรื อสร้างภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร
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บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
(3) ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้
การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
(4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริ ษทั จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอย่างเหมาะสม
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(5) ไม่ ส นับ สนุ น ให้มีก ารเพิ่ มวาระการประชุ มที่ ไม่ ได้แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส าคัญ ที่ ผูถ้ ื อหุ ้น ต้อ งใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
(6) กรรมการทุ กคนและผูบ้ ริ ห ารที่ เกี่ ยวข้องต้องเข้าร่ วมการประชุ ม เพื่อผูถ้ ื อหุ ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(7) ก่อนเริ่ มการประชุม ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับทราบจานวนและสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยง
(8) ในกรณี ที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ใน
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
(9) สนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ สาคัญ และส่ งเสริ มให้มีบุคคลที่ เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
แนวปฏิบัติ 8.3
ดูแลให้ การเปิ ดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไปอย่ างถูกต้ องและครบถ้ วน
(1) ดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2) ดูแลให้การจัดส่ งสาเนารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ดูแลให้มีรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมการประชุม และไม่เข้าร่ วมการประชุม
ข. วิธีการลงคะแนนและนับ คะแนนมติ ที่ ป ระชุ ม และผลการลงคะแนน (เห็ นชอบ ไม่ เห็ นชอบ งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
ค. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ินโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2563

(รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริ ญ)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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