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สารจากคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม มีความสุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การสร้างประโยชน์
ระยะยาวให้แก่ตัวธุรกิจและผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการได้เห็นถึงความส าคัญในรูปแบบการบริหารงานดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการรวบรวมหลักการก ากับ
กิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนวการปฎิบัติตามหลักมาตรฐานสากล และจัดท าเป็น
นโยบายก ากับกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานในทุกระดับชั้น ประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฎิบัติงาน  ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอก ตลอดจนชุมชน และสังคม 

 

ดังนั้น เพื่อให้หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่น าไปสู่การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการจึงขอให้
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ศึกษาท าความเข้าใจ ยึดถือและน าหลังการดังกล่าวไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 

 

 

 

 

        ........................................................... 

 ( ผศ.ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์ ) 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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วิสยัทศัน ์และพนัธกจิ 
 

วสิยัทศัน ์(Vision)  

เป็นบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พนัธกจิ (Mission)  

 1. Operational Excellence ส่งมอบคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นเลิศ 

 2. Customer Growth เพิ่มฐานลูกค้า และเพิ่มมูลค่าจากเครือข่ายธุรกิจ 

  

หลักประพฤต ิ สิ่งที่จะรักษาองค์กรให้คงอยู่ 

  “มีวินัย ซื่อสัตย์ ปฏบิัติ พัฒนา” 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

คณะกรรมการบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยยกระดับการด าเนินธุรกิจ  
ตลอดจนน าไปสู่ความส าเร็จด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยยึดมั่นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ข้อ ดังนี้ 

1.) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

2.) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

3.) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

4.) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 

5.) ส่งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

6.) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

7.) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

8.) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

จากการหลักการข้างต้น บริษัท ได้ก าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ก ากับให้พนักงานปฎิบัติตาม

หลักการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการส่งเสริมองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบ

ไปด้วย 

• ความซื่อสัตย์ 

• ความโปร่งใส 

• ความเป็นอิสระ 

• ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 

• ความเป็นธรรม 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

โดยหลักการก ากับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วย

สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การด าเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตาม

กฎหมาย และถือเป็นหลักการที่มีความส าคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการและ ผู้บริหาร รวมถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น 
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จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิ 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม  และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่

เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วน

ได้เสีย โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นส าคัญ จึงก าหนดให้มีจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  และเพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

บริษัทได้ก าหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

1.   ข้อพึงปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 1.1 บริษัทพึงด าเนินธุรกิจให้ถูกต้อง ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย 

1.2 บริษัทพึงด าเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

1.3 บริษัทพึงด าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

1.4 บริษัทพึงรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.5 บริษัทพึงด าเนินธุรกิจและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม 

1.6 บริษัทพึงรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็นธรรม 

1.7 บริษัทพึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใส โดยสม ่าเสมอ 

1.8 บริษัทพึงระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสน และเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ 

2.   ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท  พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กรรมการ พึง

ร าลึกเสมอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนมิใช่พันธะและความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อบริษัท  และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่

รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นแนวปฏิบัตทิั้ง

ปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามแนวทางต่อไปนี้ ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ  

2.1.1 กรรมการทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1.2 กรรมการพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎบัตรของกรรมการ โดยตัดสินใจด้วยความ

ระมัดระวัง เป็นกลาง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

2.1.3 กรรมการพึงก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน 

2.1.4 กรรมการพึงร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที ่โดยใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และมี

ประสิทธิผล 

2.1.5 กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม 
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2.2 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท 

กรรมการทุกคนจะเปิดเผยส่วนได้เสียของตนที่อาจขัดแย้งกับบริษัท หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่ความ

ขัดแย้ง และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งในเร่ืองข้อมูลภายในและการใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้อง 

2.3 เป็นต้นแบบที่ดีแก่องค์กร 

กรรมการทุกคนจะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการ

ก ากับดูแลกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล 

3.   ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร 

ผู้บริหารควรด าเนินการตามทิศทางและเป้าหมายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของ

องค์กร โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน โดยผู้บริหารจะถือปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

3.1 ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่

เสื่อมเสีย และตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ ถือหุ้นและ

พนักงาน 

3.2 ผู้บริหารพึงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3.3 ผู้บริหารพึงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ เป็นตัวอย่างในการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

3.4 ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับพนักงาน 

3.5 ผู้บริหารไม่ใช้ต าแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ชอบธรรม 

3.6 ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อ านาจ

ในทางที่มิชอบ 

3.7 ผู้บริหารพึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการให้

พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและรับฟังการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

4.   ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างความสุขในการท างาน พนักงานควร

ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ ดังนี้ 

4.1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง 

4.1.1 พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและขั้นตอนการท างานอย่างเคร่งครัด 

ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย 

4.1.2 พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความอุตสาหะ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของพนักงานและบริษัท 

4.1.3 พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้และความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.1.4 พนักงานพึงมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สัง่

การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
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4.2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน  
4.2.1 พนักงานพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็นมิตร มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจเคารพสิทธิ

และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
4.2.2 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษัท 
4.2.3 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อ่ืน ทั้งในเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่อง

ส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อเพื่อนพนักงาน
และต่อบริษัท 

4.3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท 
4.3.1 พนักงานพึงมีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดีต่อ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
4.3.2 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทให้ผู้บังคบับัญชา

รับทราบโดยไม่ชักช้า 
4.3.3 พนักงานพึงรักษาความลับของบริษัท ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุและทาง

ความคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
4.3.4 พนักงานจะไม่ใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4.4  ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท 
4.4.1 พนักงานไม่พึงใช้ต าแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
4.4.2 พนักงานไม่พึงใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัท และข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4.4.3 พนักงานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือ
ขัดผลประโยชน์กับบริษัท 

4.4.4 พนักงานไม่พึงมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้า  ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของ
กิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ต้อง
เปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

4.4.5 พนักงานไม่พึงเรียกเก็บ หรือรับทรัพย์สินใด ๆ จากลูกค้า และผู้ที่ท าธุรกิจกับบริษัทนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ 

4.5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า 
4.5.1 พนักงานพึงให้บริการที่ดีต่อลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึง

สิทธิพึงมีพึงได้ รวมทั้งมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า 
4.5.2 พนักงานพึงให้บริการที่รวดเร็ว ซื่อตรง ยุติธรรม พร้อมสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น และความ

ศรัทธา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
4.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและบุคคลภายนอก 

4.6.1 พนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกด้วยการให้เกียรติ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสมอภาค 

4.6.2 พนักงานไม่พึงน าความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

หรือสาธารณะ และไม่กล่าวร้ายทับถมคู่ค้า 

4.6.3 พนักงานไม่พึงเรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก 
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5.   ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อม 

5.1  มีส านึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และเลือกรูปแบบการ
ท างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.2  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

5.3  น าสิ่งของที่ใช้แล้วที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.4  อนุรักษ์และปรับปรุงรักษาอาคาร สถานที่ เครื ่องมือ เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ ้น ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ 

5.5  รักษาและปรับปรุงมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เพื่อขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

6.   ข้อแนะน าเมื่อเกิดปัญหา  

ข้อพึงประพฤติปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นนี้ ไม่อาจครอบคลุมในทุก ๆ เรื่องได้ พนักงานอาจจะเผชิญ กับกรณีต่าง ๆ ที่ไม่
คาดคิด เมื่อพนักงานไม่แน่ใจในความเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติ พนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับ บัญชาตามล าดับชั้น 

7.   การติดตามดูแล  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดต่อหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับโทษ
ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการเลิกจ้าง (อ้างอิงตามบทลงโทษของแผนกทรัพยากร
บุคคล) 

8.   การทบทวน  

ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีเหตุจ าเป็น 
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การปฏิบตัติามหลกัการก ากับดแูลกิจการทีด่ี 
 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งการก ากับกิจการที่ดีจะเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของบริษัท การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยอาศัยหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี  2560 ( Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

องค์กรท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้ 
 

หลักปฏบิตัทิี ่1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กบ่รษิทัอยา่งยัง่ยนื 
1.1. คณะกรรมการจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการ

บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์
       และเป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนนิการ 

1.2.   ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการให้น าไปสูผ่ลทีไ่ด้จากการก ากับกิจการ   
  ที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(1) สามารถแข่งขันได้ และมผีลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) สามารถปรบัตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการได้ยึดมั่นหลักการปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสู่การออกนโยบายเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงาน และไปสู่การน าไปปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าองค์กร โดยยึดมั่นในหลักการก ากับกิจการที่ดี เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

1.2.2 คณะกรรมการจะต้องค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นส าคัญ นอกเหนือจากผลการด าเนินงาน 

1.2.3 คณะกรรมการต้องจัดให้มีกฎบัตร นโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ
รับทราบเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเข้าใจ 
มีกลไกเพียงพอที่จะเอ้ือให้มีการปฏิบัติจริง ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ 

1.3. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ กระบวนการอนุมัติการด าเนินงานตามคู่มืออ านาจ
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ด าเนินการของบริษัท การลงทุน การท าธุรกิจที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1.4. คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการทุกคน และทบทวนกฎบัตรเป็นกระจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทศิทาง
ขององค์กร 

1.4.2 คณะกรรมการต้องท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเอง และมอบหมายอ านาจการจัดการกิจการให้แก่
ฝ่ายจัดการ ผ่านการจัดท ากฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดีการมอบหมาย
ดังกล่าวมิได้ปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะต้องติดตาม
ดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี ้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ แบ่งออกเป็น เร่ืองที่พิจารณาแบ่งตามความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
เร่ืองที่คณะกรรมการจะดูแลให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
(3) การดูแลโครงสร้าง การปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ของบริษัทในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายของบริษัท 

เร่ืองที่คณะกรรมการด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

(1) การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
(2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(3) การก าหนดคู่มืออ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
(4) การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่นนโยบาย แผนการบริหาร

จัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
(6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ 

เร่ืองที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ 

(1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการในการตัดสินใจด าเนินการ ได้แก่ การจัดซื้อจัด
จ้าง การรับบุคลากรเข้าท างาน เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการควรติดตามและดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการ
ตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

(2) เร่ืองที่มีข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
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หลักปฏิบัติที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  

2.1 คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการจะรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็น
แนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
อาจจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร หรือวัตถุประสงค์และหลักการโดยตั้งอยู่บนหลักการจาก 
(1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 
(2) การตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
(3) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท และลูกค้า 
(4) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาจาก 
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) ความพร้อม ความช านาญ และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 

2.1.3 ค่านิยมขององค์กรมีส่วนที่สะท้อนคุณลักษณะของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการ
กระท า (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due 
consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น 

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทสะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

2.2 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือแผน
ประจ าปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
สนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะเวลาปานกลาง 3 – 5 
ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และสามารถ
คาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย
และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจยั
ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท โดยควรมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยมีหลักการดังนี้ 
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

บริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็น หรือความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 
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(2) ระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่ วยงานราชการ 
หน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าว
ตามความส าคัญและผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพื่อเลือกเรื่องส าคัญ
ที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาด าเนินการให้เกิดผล 

2.2.3 การก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2.4 เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการจะ
ก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้จะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่
อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้ง
องค์กร 

2.2.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตาม
การด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผล
การด าเนินงาน 

 

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

3.1. คณะกรรมการจะรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทที่ก าหนดไว้ 

3.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุซึ่ง
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท โดยจัดท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Skill 
matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั ้งต้องมีกรรมการที ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้อง
มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อน
ของธุรกิจ 

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
(1) กรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท า งานของ

ฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ 
(2) กรรมการต้องมีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการ
อิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ 
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3.1.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และ
ข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจ าปีและบน website ของ
บริษัท 

3.2. คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกัน คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่
จ ากัด รวมถึงแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ จะครอบคลุม ใน
เร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
(2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่

ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น

ส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ 

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ 

3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที ่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริหาร คณะท างาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร เป็นต้น 
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก 
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ไดร้บั
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

3.2.6 เพื่อให้เรื ่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
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3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครั้งของการประชุม จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมให้ปีที่ผ่านมา และรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

3.3. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน  เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

3.3.1 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควร
เป็นกรรมการอิสระ 

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว 

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3.4. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว 

3.4.1 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ และประธาน 
เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้ในระดับที่ปฏิบัติจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่ง
คณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น 
ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม เป็นต้น และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท เช่น โบนัส บ าเหน็จ 
เป็นต้น จะเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการ
มุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น 

3.4.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบ และจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย จะรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
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3.4.5 ในกรณีที ่คณะกรรมการได้แต่งตั ้งบุคคลใดให้เป็นที ่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.5. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื ่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่
ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวน
บริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ 
3.5.4 ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน

กิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการ
ต้องดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับ 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี 

3.6. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการ
อ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัท
ไปลงทุนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง 
(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้ก าหนด

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท
ขนาดเล็กที่เป็น Operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ 

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีร่วม
ลงทุนอ่ืน คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดทีี่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั
ย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่
จ าเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดท า Shareholder’s agreement หรือข้อตกลงอ่ืนเพื่อให้เกิดความ
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ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผล
การด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

3.7. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย 

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง เพื ่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะประเมินทั้งแบบคณะ และรายบุคคล โดยวิธีประเมินด้วย
ตนเอง (self-evaluation) และประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมกัน รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้น
ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกลา่ว
ไว้ในรายงานประจ าปี 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

3.8. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน า และมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจ าปี 
3.9. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่

จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ใน
กรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการจะก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 
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3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุม จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม 
3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรง และเพื่อให้ มีโอกาส
รู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งในอนาคต 

3.9.6 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท 
หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจ
จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุมดังกล่าว 

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบน website ของบรษิัท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะได้รับการอบรบหลักสูตรดังกล่าว 

 

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1. คณะกรรมการจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณา หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่าง
น้อยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

4.1.3 เพื ่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการทราบ
เป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่
สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
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4.2. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและประเมินผลที่เหมาะสม 
4.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร

ระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้รวมถึง 
(1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส 

และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 
(2) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า หรือ

เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 
(3) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล และสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 

4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน จูงใจให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของบริษัทในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า 

(2) ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการ
พิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ 

(3) อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัตหินา้ที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ 

4.2.3 คณะกรรมการจะเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมินดังกล่าว 

4.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส าหรับทั่วทั้งองค์กร 
4.3. คณะกรรมการมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงาน

ของบริษัท 
4.3.1 คณะกรรมการมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมี
ผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น 
การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท 
4.4. คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท พนักงาน

ในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 
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4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน 
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ 
life path 

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

5.1. คณะกรรมการจะให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่าย
จัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และติดตามผล
การด าเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ โดยครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการท างาน รวมถึงการ
ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัท 

5.2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่
ในแผนด าเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายของบริษัทได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องและ

ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทน
และค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตาม
ความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้การท างาน การอบรมให้ความรู้พัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานใน
ด้านอ่ืนๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุการ
รับประกันหลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระท าอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วย
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับการผลิตและการบริหารให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพ
สิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทจะ
มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 
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(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน น าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถส่งเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามและวัดผลความคืบหน้าความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น ้า การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ
ธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้บริษัทมี
และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีประกาศ
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 

5.3. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยทรัพยากรสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา บุคลากร 
สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ 

5.3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่
แตกต่างกันด้วยดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะ
เกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมกีาร
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

5.4. คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท  โดยมีกรอบ
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดังนี้ 

(1) กิจการได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3) กิจการได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 
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การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( Incident 
Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

(4) กิจการได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business model) 
เป็นต้น 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณี
ที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

6.1. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มั ่นใจว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที ่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมการเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณา และอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) 
(2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) 
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) 
(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance risk) 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ไว้เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลด
หรือควบคุมความเสี ่ยง (Treat) การหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี ่ยง 
(Transfer) 

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมของธุรกิจ 

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งของ

ในประเทศ และระดับสากล 
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6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมินระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย 

6.2. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที ่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทั้งรายไตร
มาส และประจ าปี สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นสิ่งส าคัญ พร้อม
ทั ้งน าข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในที ่ส  าคัญและจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 

(3) สอบทานการด าเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหรือข้อบังคับของ
บริษัท 

(4) สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร 
และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

(6) เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

(7) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

(8) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(9) สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(10) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 
(11) ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีบัญชี

การเงินละ 1 คร้ัง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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(12) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 
(12.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(12.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(12.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(12.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(12.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(12.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(12.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (Charter) 
(12.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรรับทราบ ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(13) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า
เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

(15) คณะกรรมการต้องประเมินการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้กรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

6.3. คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และ
ท าธุรกิจกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้
ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market sensitive 
information) นอกจากนี้คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย 
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6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการ และติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดแูล
ให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การด าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการมีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการจะดูแลให้
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

6.4. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุก
ระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

6.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบบังคับที่เก่ียวข้อง 

6.5. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกลไก และกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 

รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อรับการร้ องเรียนที่มีความ
สะดวกโดยมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงาน
ประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะก าหนดให้มีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ  
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการจะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็น
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 



23 
 

DHP-ICL-01   Rev.02                                                                                          วันที่บังคับใช้  13  สิงหาคม  2563 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจะสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้น
จะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผย
ในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับ Shareholder’s agreement ของกลุ่มตน 

7.2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ 
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงาน

ต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  โดยตัวอย่างสัญญาบ่งชี้ถึง
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 
(2) กระแสเงินสดต ่า 
(3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน 
(4) ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม 
(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ 
(6) ไม่มีแผนธุรกิจ 
(7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนของสินทรัพย์ 
(8) มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลัง และการเก็บหนี้ 

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้อง
มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทาง
การเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

7.3. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมี
แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7.3.1 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มจะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกลช้ดิ 
และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่า
ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

7.4. คณะกรรมการจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
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7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงกรอบรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่า
แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

7.5. คณะกรรมการจะก ากับให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(Discloser policy) เพื่อให้มั ่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที ่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที ่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ
ความสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้
ประสานงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มี
หลักปฏิบัติในการใช้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.6. คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น 
website ของบริษัท โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยก าหนดข้อมูล
ขั้นต ่าที่กิจการจะเปิดเผยบน Website ดังนี้ 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุ ่มบริษ ัท รวมถึงบริษ ัทย่อย บริษ ัทร่วม บริษ ัทร่วมค้า และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 
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(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถอืหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น 
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
(13) นโยบายก ากับดูแลของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายก ากับดูแลและจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ  
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเร่ือง

ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระ
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 

(15) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการบริษัท 
(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แก่ 

ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 
 

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

8.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเร่ืองส าคัญดังกล่าว
จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย 
(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน 

เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นแต่ละวาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง 
(3.1) วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผล

และข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผลจะต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ 
(3.2) วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื ่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง 
ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

(3.3) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็ นตัวเงินและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ 

(3.4) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 



26 
 

DHP-ICL-01   Rev.02                                                                                          วันที่บังคับใช้  13  สิงหาคม  2563 

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง 
สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหาก
กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะ
ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน 
Website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่ง
ค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ
ฉบับภาษาไทย 

8.2. คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้
ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการ
เดินทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น
จนเกินควร เช่น ไม่ควรก าหนดให้ผู้ถือหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวมเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับบริษัทได้ 

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถอืหุ้น
จะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
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8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่จะชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

8.3. คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วม

ประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก

เสียง) ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถาม และค าตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ – นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ 

    


