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บทน า 
 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศใชห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546  โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีวตัถุประสงคใ์หบุ้คลากร
ทุกระดบัด าเนินงานอยา่ง “โปร่งใส ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และสามารถแข่งขนัได”้ คณะกรรมการบริษทั ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้บริษทัมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

ส านักเลขานุการบริษทั ได้น าเสนอการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน เพื่อกลัน่กรองและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 14/2561 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ีไดร้วมรายละเอียดจากคู่มือคณะกรรมการบริษทั และน า
กฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแนบเป็นภาคผนวกของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
ฉบบัน้ี เพื่อความสะดวกในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะและท าใหก้รรมการรวมถึงพนกังานไดรั้บทราบ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการทุกชุดในฉบบัเดียว 

หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2561 ประกอบด้วยหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองคก์ร
ท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติัท่ี 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล 
หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
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ค านิยาม  
“บริษัท”  หมายถึง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
“บริษัทย่อย”  หมายถึง บริษทัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี  
(1) บริษทัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมกิจการ  
(2) บริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (1) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการ

อยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (1) 
 “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย  
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง  บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“อ านาจควบคุมกจิการ” หมายถึง การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
(1) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกว่าร้อยละหา้สิ บของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทันั้น  
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุใด  
(3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ไม่

วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง  ผูถื้อหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทั การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
“ผู้มีอ านาจควบคุม” หมายถึง ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนด

นโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจาก
การเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญาหรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลท่ีเขา้
ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  

(2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทันั้นได ้ 
(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือ

การด าเนินงานของบริษทัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรือ
การด าเนินงานของบริษทั  

(4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัเยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบั
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น  
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“กรรมการอสิระ” หมายถึงกรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี  
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอ่ืน หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษทั
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม บริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้น ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบั การด าเนินงาน
ของบริษทั 

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กับบุคคลใดในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(1) คู่สมรสทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสของบุคคลดงักล่าว 
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดั

ความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบ
ของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

(5) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ  

(6) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษทัตาม (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(7) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล  
“บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง” หมายถึงบุคคลดงัต่อไปน้ี  
(1) กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั  
(2) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
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(3) ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
(4) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบั

บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร  
(5) นิติบุคคลใดๆ ท่ีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืน

ใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั   
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ข้ึนไป   
“ผู้บริหาร” หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป  

 “การก ากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพนัธ์ในเชิงการก ากบัดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการท่ีใช้
ก ากบัการตดัสินใจของคนในองคก์รให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงรวมถึง (1) การก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลัก (objectives) (2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและ
งบประมาณและ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  
 “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง การก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบริษทัไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้ตามหลกั
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และตอ้งไม่เกินกว่า 12 คน ซ่ึง

แต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
นั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

1.2 ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการและท่ีปรึกษาของบริษทั จะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมี
อายไุม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

1.3   กรรมการ และกรรมการอิสระตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัและตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายบริษทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ในดา้นทรัพยากรน ้าหรือวชิาชีพแขนง
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชี
และการเงิน 
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2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
2.1 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม ถา้

จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม ซ่ึงกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 

2.2 กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว  

2.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  
  (3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  
  (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
  (5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก  

2.4 เหตุแห่งการพน้จากต าแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 3/2560 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสั่งใหอ้อก พน้หรือออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษทัดว้ยเหตุท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
 2.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทั  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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3. คณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลกิจการ
และกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีส าคญั 5 ชุด ประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างนอ้ยจ านวน 3 คน มีหนา้ท่ีสอบทานให้กิจการมี

การรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและครบถว้น มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
สอบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร รวมถึงการก ากบัดูแลขอ้
ร้องเรียน 

2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อยจ านวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน มีหน้าท่ี

พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่อยา่งนอ้ยจ านวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนมีหนา้ท่ี

พิจารณาโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการกลุ่มบริษทั  รวมถึงพิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ  

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจ านวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน มีหน้าท่ีก าหนดและ

ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก ากับดูแลและ
สนบัสนุนการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5) คณะกรรมการการลงทุน 
ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยจ านวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย 

เกณฑก์ารลงทุนและกลัน่กรองโครงการลงทุน ติดตามความคืบหนา้ โครงการลงทุนท่ีส าคญั ใหค้  าปรึกษา
หรือเสนอแนะเก่ียวกบัการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั  

   คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดมีกฎบตัรซ่ึงก าหนดองคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการ
ด ารงต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1-5)  
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6) คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
คณะกรรมการบริษัทอาจตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนระหว่างปี เพื่อกลั่นกรองและ

พิจารณาเร่ืองส าคญัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการกลุ่มบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอ่ืนๆ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป ทั้งน้ีในการสรรหากรรมการ 
ไดค้  านึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีภาวะการ
เป็นผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษทัจะพิจารณาความหลากหลายของทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ความรู้ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและบญัชี ทักษะการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ ธุรกิจ
เทียบเคียงระดบัสากล กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤต การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้นกฎหมายและ
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัดว้ย  

ทั้งน้ี ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษทัควรใชท่ี้ปรึกษาและฐานขอ้มูลกรรมการในการสรรหา
กรรมการใหม่ดว้ย  

 
สาระส าคัญของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการบริษทัมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
อนัจะส่งผลดีต่อภาพรวมของกลุ่มบริษทั พนกังานทุกคน มีหน้าท่ีในการสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั  
ในการปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในด าเนินงานเพื่อการ
สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

หลกัปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน   

หลกัปฏิบัติ 1.1  
คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้

บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 
(1) การก าหนด และ/หรือ ทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย  
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  



   

หน้า 12/39 

 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  
หลกัปฏิบัติ 1.2  
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล 

(governance outcome) อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน       

ไดเ้สีย  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  
แนวปฏิบัติ 
1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการควรค านึงถึงจริยธรรม 

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  
1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมั่นใน

จริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ  
1.2.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีแสดงถึง

หลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
1.2.4 คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือใหมี้การปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ 
ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า  รวมถึงการเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงับุคคลภายนอกดว้ย  

1.2.5 บริษทัยอ่ยควรจดัท าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทั  

หลกัปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบัติ 
1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 

และซ่ือสตัยสุ์จริตต่อบริษทัหรือไม่นั้น อยา่งนอ้ยตอ้งพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั เป็นตน้ 

1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมั่นใจได้ว่า การ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ี
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ได้ก าหนดไว ้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่นการลงทุน การท าธุรกรรมท่ีมี
ผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคญั การท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มา/จ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

หลกัปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและก าหนดขอบเขต

การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

แนวปฏิบัติ 
1.4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 

charter) ท่ีระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุก
คน และก าหนดใหมี้การทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลให้บริษทัตอ้งเปิดเผยอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทั  

1.4.3 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออกจากกนัอย่างชดัเจน 
คณะกรรมการบริษทัจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการ
บริหาร และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า นโยบายและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมไดน้ ามาใชใ้นทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล  

 1.4.4 คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีของตน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออกจากฝ่าย
บริหารอย่างชดัเจน และมอบหมายอ านาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารได ้ซ่ึงควรบนัทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปล้ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการยงัควรติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี 
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น 
ดงัน้ี  

เร่ืองที่ควรดูแลให้มีการด าเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัใหมี้ในการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งมีความเขา้ใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งน้ี ในการ
พิจารณาด าเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูเ้สนอเร่ืองเพื่อพิจารณาได ้ 

ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นตน้แบบ  
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบติัของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร  
เร่ืองที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

และฝ่ายบริหารควรพิจารณาร่วมกนั โดยฝ่ายบริหารเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการควร
ก ากบัดูแลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายบริหารรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร  
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ฉ. การดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ  
เร่ืองที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรก ากับดูแลระดับ

นโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ  

ก. การจดัการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมติัแลว้ (คณะกรรมการ
ควรปล่อยใหฝ่้ายบริหารรับผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง การรับบุคลากร
เขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไวแ้ละติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการ
ตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น)  

ข. เร่ืองท่ีมีขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมติัรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้  
 
 หลกัปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน   

หลกัปฏิบัติ 2.1  
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั (Objectives) 

เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษทั 
ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม  

แนวปฏิบัติ  
2.1.1 คณะกรรมการควรรับผดิชอบดูแลใหกิ้จการมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั (Objective) ท่ี

ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) และส่ือสาร
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ให้ทุกคนในบริษทัขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมร่วมของ
องคก์ร (Vision Mission and Values) หรือวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (Principles and Purposes) หรืออ่ืนๆ 
ในท านองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรก าหนดรูปแบบธุรกิจ 
(Business model) ท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหท้ั้งแก่บริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดย
พิจารณาถึง  

1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใชอ้ยา่งเหมาะสม  

2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั 

2.1.3 ค่านิยมของบริษทัควรสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น ความรับผดิชอบ
ในผลการกระท า (accountability) ความเท่ียงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ 
(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
บริษทัสะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรม
องคก์ร  

หลกัปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลา

ปานกลางและ/หรือประจ าปีของบริษทัสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั
โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั  

แนวปฏิบัติ 
2.2.1 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบริษทั ณ ขณะนั้น ตลอดจน
โอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละควรสนับสนุนให้มีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร  

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย value 
chain รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทั โดยควรมีกลไกท่ีท าให้เขา้
ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง 
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(1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกบับริษทัไวช้ดัเจน เพื่อให้บริษทัสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลประเด็นหรือความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด  

(2)  ระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ทั้งภายในและภายนอก ทั้งท่ีเป็นตวับุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นตน้  

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจัดระดับ
ประเด็นดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อทั้งบริษทัและผูมี้ส่วนได้
เสีย ทั้งน้ี เพื่อเลือกเร่ืองส าคญัท่ีจะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียมาด าเนินการ
ใหเ้กิดผล  

2.2.3 ในการก าหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

2.2.4 เป้าหมายท่ีก าหนดควรเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของบริษทั โดย
คณะกรรมการควรก าหนดเป้าหมายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากน้ี ควรตระหนกัถึงความเส่ียง
ของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจน าไปสู่การประพฤติท่ีผดิกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  

2.2.5 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานใหท้ัว่ทั้งบริษทั 

2.2.6 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจัดให้มีผูท้  าหน้าท่ี
รับผดิชอบดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน  
 

หลกัปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการไดก้ าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบริษทัสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ี
ก าหนดไว ้ 
 แนวปฏิบัติ 

3.1.1 คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
หลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ
ท่ีจ  าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั โดยจดัท าตารางองคป์ระกอบความรู้ความ
ช านาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มัน่ใจว่า จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
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สามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียได้ รวมทั้งตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็น
ผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่ และมี
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงินดว้ย  

3.1.2 คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม โดย 

(1) ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างาน
ของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งอิสระ  

(2) มีจ านวนและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล
ให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

3.1.3 บริษทัเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 
และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจ าปี และบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 หลกัปฏิบัติ 3.2  
 คณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่าองคป์ระกอบ
และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีอิสระ  
 แนวปฏิบัติ 
 3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ 

3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจ โดยแยกหนา้ท่ี
การก ากบัดูแลและการบริหารงานออกจากกนั  
  3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจไดว้่าการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั 

(2)  ดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี
จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(3) เป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และมีมาตรการท่ีดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุ
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เป็นวาระการประชุม เป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็น
ประธานในท่ีประชุม  

(4) จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

(5) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

3.2.4 ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน 
เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั หรือ
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน หรือไดรั้บมอบหมายให้มีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบดา้นการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารโดยพิจารณา  

(1) องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึง หรือ  
(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  

3.2.5 บริษทัเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน
คร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมาและรายงานผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

หลกัปฏิบัติ 3.3  
คณะกรรมการจดัตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน มีบทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื พอสรุปไดด้งัน้ี 
1) ดา้นธรรมาภิบาล  
 พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมทั้งก ากบัดูแลใหมี้การน านโยบายไปปฏิบติัทั้งท่ีบงัคบัโดยกฎหมายและท่ีไม่ใช่กฎหมาย 
2) ดา้นการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
 ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ท่ีสอดคลอ้ง

กบัการด าเนินธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั พร้อมทั้งให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  

แนวปฏิบัติ 
3.3.1 คณะกรรมการจดัตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเพื่อพิจารณาและ

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องคก์ร และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีสท ์วอเตอร์ ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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3.3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื พิจารณาเห็นชอบรายงานความยัง่ยนื รวมทั้งใหก้าร
ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายดา้นการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื   

3.3.3 กรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พฒันาเพื่อความยัง่ยืน บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็น
อิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

หลกัปฏิบัติ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้าง

และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

แนวปฏิบัติ 
3.4.1 คณะกรรมการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ไดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท าให้คณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรู้
ความช านาญท่ีเหมาะสม  รวมทั้ งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย  

3.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์น
การก าหนดค่าตอบแทน โดยตอ้งก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ  (accountability 
and responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ี
เหมาะสมดว้ย ทั้งน้ี อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

3.4.4 ผูถื้อหุ้นตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้ ง
ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่นค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของ
บริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงเกินไปจนท าใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสั้น  
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3.4.5 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึง
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้ งน้ี 
จ  านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการ
ของบริษทัยอ่ยดว้ย  

3.4.6 กรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ 
หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

หลกัปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลา

อยา่งเพียงพอ  
 แนวปฏิบัติ 
 3.5.1 คณะกรรมการดูแลให้มัน่ใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตน  
 3.5.2 คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนรวมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน  
 3.5.3 กรรมการ ผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการถือครอง
หลกัทรัพยแ์ละรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  
 3.5.4 กรรมการตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยท่ีตนเป็นกรรมการ
หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งน้ีไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม  

3.5.5  กรรมการตอ้งไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทั
และบริษทัย่อย ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีตนเป็นกรรมการอยู่ 
หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ่ื้น  

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรเป็นอิสระต่อกนั โดย
มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้ งน้ี กรณีท่ีเป็นทั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  และท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อย เม่ือพน้สภาพการเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  จะไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไปได ้ 

3.5.6 ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือ
โดยออ้มในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มูลของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการตอ้งดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบตามเหมาะสม 
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3.5.7 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  

หลกัปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ

บริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 
รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย  

แนวปฏิบัติ 
3.6.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัย่อย (รายละเอียดตามภาคผนวก 6) ซ่ึง

นโยบายดงักล่าวจะครอบคลุมถึง  
(1) ระดบัการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยได้

ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้ง เวน้แต่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัขนาดเลก็
ท่ีเป็น Operation arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการอ านวยการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตั้ง
ได ้

(2) ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตามขอ้ (1) 
และใหต้วัแทนของบริษทัดูแลใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทัยอ่ย และในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผู ้
ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้ตวัแทนท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทัยอ่ยและใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ
ต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียว     
โยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิก
บริษทัยอ่ย เป็นตน้  

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุน หรืออาจตอ้งลงทุนเพิ่มเติมมีนยัส าคญั
ต่อบริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การจดัท า Shareholders’ Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน
เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินของบริษทัไดต้าม
มาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปดว้ย 
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 แนวปฏิบัติ 
3.7.1 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ งรายคณะและ

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอ่ยปีละ 1 คร้ัง  
3.7.2 บริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานทุกส้ินปีเพื่อให้กรรมการทุกท่านท าการ

ประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับช่วงปีปัจจุบนั และให้จดัส่งคืนมายงับริษทัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อท่ีบริษทัจะไดร้วบรวมขอ้มูลเพื่อแจง้ผลใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  
 3.7.3 วิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเ ป็นวิ ธีประเมินด้วยตนเอง ( self-evaluation)  หรือ
คณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิ ธีประเมินแบบไขว ้(cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้ งเปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี  
 3.7.4 คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการ
ด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  
 3.7.5 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไปดว้ย  
 หลกัปฏิบัติ 3.8 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทหน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ  
 แนวปฏิบัติ 

3.8.1 บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ทุกคร้ัง เพื่อรับฟังการบรรยาย
สรุปโดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการใหม่  

3.8.2 คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ  าเป็นอยา่งต่อเน่ือง  
3.8.3 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความ

เส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ  

3.8.4 คณะกรรมการเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ในรายงานประจ าปี  
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 หลกัปฏิบัติ 3.9 
 คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อ
การสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 แนวปฏิบัติ  
 3.9.1 บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดทั้งปี เพื่อใหก้รรมการสามารถ
จดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้และแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบก าหนดการดงักล่าว โดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัก าหนดขอบเขต 
ระดบัความส าคญัและเร่ืองท่ีจะก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยบรรจุเร่ืองท่ีส าคญัในระเบียบวาระ
เร่ืองเพื่อพิจารณา และจดัเรียงเร่ืองต่างๆในระเบียบวาระดงักล่าวตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน โดยส่ง
หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยงัคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท า
การ ก่อนวนัประชุม เวน้เเต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  

นอกเหนือจากขอ้บงัคบับริษทัท่ีว่าดว้ยองคป์ระชุม และการประชุมคณะกรรมการแลว้ ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  

3.9.2 บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีไม่ไดมี้
การประชุมทุกเดือน ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การ
ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และทนัการณ์ 

3.9.3 คณะกรรมการดูแลใหมี้กลไกใหก้รรมการแต่ละคนรวมทั้งฝ่ายบริหารมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ือง
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม  

3.9.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เชิญผูบ้ริหารเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มี
โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

3.9.5 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น
คณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยใหเ้ป็นค่าใชจ่้าย
ของบริษทั 
  3.9.6 บริษทัก าหนดให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมดว้ย  
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3.9.7 คณะกรรมการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ 
ดูแลการจดัเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งเปิดเผยคุณสมบติัและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

3.9.8 เลขานุการบริษทัตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและในกรณีท่ีมีหลกัสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษทัตอ้งเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรดงักล่าวดว้ย 

 
หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 หลกัปฏิบัติ 4.1  
 คณะกรรมการดูแลให้การสรรหาและพฒันากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารให้มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 แนวปฏิบัติ 

4.1.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพฒันาเพื่อความยัง่ยืน
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  

4.1.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ดูแลให้มีผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม โดย
อย่างนอ้ยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพฒันาเพื่อความยัง่ยืนควรร่วมกบักรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ี
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  

4.1.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบ
ทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหาร และให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

4.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารไดรั้บการ
อบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน   
 4.1.5 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนรวมแลว้ไม่เกิน 2 บริษทัจดทะเบียน  
 หลกัปฏิบัติ 4.2  
 คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม  
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 แนวปฏิบัติ 
4.2.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

ผูบ้ริหาร และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

(1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงาน
ระยะสั้ น เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership 
Plan  

(2)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับ
ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

(3)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับทราบ  
4.2.2 คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลงานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู ้อ  านวยการใหญ่ โดยเกณฑ์การ

ประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะ
ยาว โดยส่ือสารใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้  

(2) ประเมินผลงานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการเป็นผูส่ื้อสารผล
การพิจารณา รวมทั้งประเดน็เพื่อการพฒันาใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ทราบ  

(3)  อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

4.2.3 คณะกรรมการเป็นผูเ้ห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติั
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และติดตามให้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ประเมินผูบ้ริหารให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว  

4.2.4 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับ
ทั้งองคก์ร  

หลกัปฏิบัติ 4.3  
คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

และการด าเนินงานของกิจการ 
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แนวปฏิบัติ  
4.3.1 คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของ
กลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจดัการบริษทั 

4.3.2 คณะกรรมการตอ้งดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง  

4.3.3 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมกิจการ  
 หลกัปฏิบัติ 4.4  
 คณะกรรมการต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
 แนวปฏิบัติ 

4.4.1 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์
ขององคก์ร พนกังานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
เป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้ 

4.4.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลให้
พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเส่ียง หรือ
ดูแลใหมี้นโยบายการลงทุนแบบ life path  
 

หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ  
 หลกัปฏิบัติ 5.1 
 คณะกรรมการตอ้งให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวปฏิบัติ 

5.1.1 คณะกรรมการตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม
และดูแลให้ฝ่ายบริหารน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน  

5.1.2 คณะกรรมการตอ้งส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยั
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด 
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มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้ 
 หลกัปฏิบัติ 5.2  
 คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าทุกฝ่ายของบริษทัได้
ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของบริษทั 
 แนวปฏิบัติ 

5.2.1 คณะกรรมการดูแลใหมี้กลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจว่า บริษทัประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนใน
องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยอาจจดัท านโยบายหรือแนว
ปฏิบติั ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1) ความรับผดิชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 
ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ี
ไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยั
และความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความ รู้ พฒันาศักยภาพและส่งเสริม
ความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ  

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการ
หลงัการขายตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้
เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการ
ส่งเสริมการขาย (sale conduct) ตอ้งกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ หรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้  

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสัญญาหรือขอ้ตกลง
ท่ีเป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  

(4) ความรับผดิชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ี
สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความ
คืบหนา้และความส าเร็จในระยะยาว  
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(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัจะไม่
สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมการใชว้ตัถุดิบ การ
ใช้พลังงาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส านักงาน) การใช้น ้ า การใช้ทรัพยากร
หมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้  

(6) การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม  

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เ ก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ต่อสาธารณะ โดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ รวมถึงสนับสนุนให้บริษทัอ่ืนๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย  

หลกัปฏิบัติ 5.3  
 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติ 
5.3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้รวมทั้งตระหนักว่าการใช้

ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั  
5.3.2 คณะกรรมการตระหนกัว่ารูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีต่างกนั ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรท่ีต่างกนัดว้ย ดงันั้น ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถึงผลกระทบและความคุม้
ค่าท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยูบ่นพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

5.3.3 คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่าย
บริหารมีการทบทวน พฒันาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ  

ค าอธิบาย  
ทรัพยากรท่ีกิจการค านึงถึงมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (financial capital) การผลิต 

(manufactured capital)  ภู มิ ปัญญา  ( intellectual capital)  ด้ านบุคลากร  ( human capital)  สังคมและ
ความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) 
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หลกัปฏิบัติ 5.4  
คณะกรรมการจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั

องคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

แนวปฏิบัติ 
5.4.1 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทาง
เพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้ 

5.4.2 คณะกรรมการดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการ
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย  

5.4.3 คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  
 

หลกัปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
 หลกัปฏิบัติ 6.1 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ี
จะท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผลและมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงก ากบัดูแลระบบการบริหารความเส่ียง 
โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 แนวปฏิบัติ 

6.1.1 คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั และอนุมติัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
6.1.2 คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในบริษัทให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้ ง น้ี  
คณะกรรมการตอ้งให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 คร้ัง 

6.1.3 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้บริษทัมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

6.1.4 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัไดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึน
ของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลัน่กรองขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ  
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6.1.6 คณะกรรมการตอ้งติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอย่าง
สม ่าเสมอ  

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลให้บริษทัประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและในระดบัสากล  

6.1.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีสัดส่วน
การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย  

หลกัปฏิบัติ 6.2 
 คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
อิสระ 

แนวปฏิบัติ 
6.2.1 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบติั

และหน้าท่ีตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

6.2.2 คณะกรรมการก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรซ่ึงก าหนด
องคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 1 โดยมีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและครบถว้น (accuracy and 
completeness) 

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
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(7) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต 

6.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น สามารถเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูล การไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็น
อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี โดยบริษทัมี
นโยบายเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน รายละเอียดตามภาคผนวก 11  

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
 หลกัปฏิบัติ 6.3   

คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่าง
บริษทักบัฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรใน
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัใน
ลกัษณะท่ีไม่สมควร  
 แนวปฏิบัติ  

6.3.1 คณะกรรมการตอ้งก ากบัดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการ
ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) 
และความพร้อมใชข้องขอ้มูล (availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
(market sensitive information) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบติัตาม
ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย โดยบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

6.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลใหมี้แนวทางและวิธีปฏิบติัเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อ
หุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

6.3.3 ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในระเบียบวาระท่ีพิจารณา กรรมการคนดงักล่าวจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงในการ
พิจารณาระเบียบวาระดงักล่าว  
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 หลกัปฏิบัติ 6.4 
 คณะกรรมการตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ี
ชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบัของบริษทัและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง โดย
บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร รายละเอียดตามภาคผนวก 8 
 แนวปฏิบัติ  

6.4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ 
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

หลกัปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการตอ้งก ากบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส 
แนวปฏิบัติ 

 6.5.1 บริษัทก าหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือระบบควบคุม
ภายในท่ีบกพร่องและกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยร้องเรียนผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1. เวบ็ไซตบ์ริษทั  : www.eastwater.com 
2. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  : คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com 

      กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ CEO@eastwater.com 
                      เลขานุการบริษทั Corporate_secretary@eastwater.com 

3. จดหมายธรรมดา  : คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั 

(มหาชน) 
  อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร   
10900 

4. กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้น website หรือรายงานประจ าปีของ

บริษทั  
6.5.2 บริษทัก าหนดกระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เช่นการตรวจสอบ

ขอ้มูล การด าเนินการ และการรายงานต่อคณะกรรมการไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีสท ์
วอเตอร์  

mailto:AC_EW@eastwater.com
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6.5.3 บริษทัก าหนดนโยบายการให้ความคุม้ครองพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการแจ้ง
เบาะแสและการร้องเรียนไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีสท ์วอเตอร์  
 

หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
 หลกัปฏิบัติ 7.1  
  คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนวปฏิบัติ 

7.1.1 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตอ้งมีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว
หมายรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั 
และนกัลงทุนสัมพนัธ์  

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ในกรณีท่ีเป็นรายงานการทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั

ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอ่ืนๆ 
(ถา้มี)  

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั  

7.1.3 คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี  
แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนบัสนุนให้บริษทั
จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส  

7.1.4 ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
กรรมการรายนั้นควรดูแลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของ
กลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน  
 หลกัปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหน้ีของบริษทั 
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 แนวปฏิบัติ  
7.2.1 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ 

และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารควรร่วมกนัหาทาง
แกไ้ขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

7.2.2 ในการอนุมติัการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั  การท า
รายการดังกล่าวจะตอ้งไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหน้ี  

หลกัปฏิบัติ 7.3  
ในภาวะท่ีบริษทัประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา บริษทัตอ้งมีแผนใน

การแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 แนวปฏิบัติ 

7.3.1 ในกรณีท่ีบริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีหรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการ
ตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ด และดูแลให้บริษทัประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล  

7.3.2 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้บริษทัมีแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยให้ฝ่ายบริหารรายงาน
สถานะอยา่งสม ่าเสมอ  

7.3.3 คณะกรรมการตอ้งมัน่ใจไดว้า่การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ
บริษทั ไม่วา่จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการก าหนดใหมี้การจดัท ารายงานความยัง่ยนื 
แนวปฏิบัติ 
7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น การปฏิบติัต่อพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึง
รวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทั้งน้ี อาจ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของ
กิจการ  

7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและสะทอ้นการปฏิบัติท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  
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 หลกัปฏิบัติ 7.5 
บริษทัมีแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้

เสียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  
 แนวปฏิบัติ 

7.5.1 บริษัทมีนโยบายการส่ือสาร  (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(disclosure policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์รวมทั้งมีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทั้งองคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว มีรายละเอียด
ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีสท ์วอเตอร์  

7.5.2 คณะกรรมการก าหนดให ้กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หรือผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่
สายการเงินและบญัชี หรือผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและผูจ้ดัการแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพนัธ์ 
เป็นผูท่ี้รับผดิชอบการใหข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก  

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายบริหารก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุน
สัมพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบติัในการให้ขอ้มูล นโยบายการจดัการขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
รวมทั้งก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพนัธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การส่ือสารและการ
เปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 หลกัปฏิบัติ 7.6  
 คณะกรรมการส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
 แนวปฏิบัติ 

7.6.1 บริษทัเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและน าเผยแพร่ผ่านทาง www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
ฝ่ายบริหารน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด รวมทั้งใหข้อ้มูลยงัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทัดว้ย 
โดยขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัประกอบดว้ย 

(1) วิสยัทศัน์และค่านิยมของบริษทั  
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั  
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้  
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้ 
(6) ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัน าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ  
(7) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

http://www.uu.co.th/
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(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ special purpose 
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)  

(9) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้ งทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตั้ งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่าย 

     ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  
(10) การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(11) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(12) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ  
(13)  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบั 

ดูแลและจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการ
จดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ  

(14)  กฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
(15)  จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน

สัมพนัธ์  
(16)  ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการ

บริษทั เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 
หลกัปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  
 หลกัปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการตอ้งดูแลใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั  
 แนวปฏิบัติ 

8.1.1 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้เร่ืองส าคญัทั้งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมติัของผูถื้อหุ้น โดย
เร่ืองส าคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้  

8.1.2 คณะกรรมการตอ้งสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ เช่น  
(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอบรรจุ
เป็นวาระ คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ  

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตอ้งดูแลใหมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  
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8.1.3 คณะกรรมการต้องดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  

8.1.4 คณะกรรมการตอ้งดูแลให้มีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัท าและเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษทั้งฉบบั  

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ย  
(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  
(2) วาระการประชุมโดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ืองๆ อย่าง

ชัดเจน เช่น ในวาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการเป็นแต่ละวาระ  

(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมท่ีเสนอซ่ึง
รวมถึง 

ก. วาระอนุมติัจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายพร้อม
ทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีท่ีเสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตุผลและขอ้มูลประกอบเช่นกนั  

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุช่ือ อาย ุประวติัการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษทัจด
ทะเบียนและบริษทัทัว่ไปท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ี
เสนอ และในกรณีท่ีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง ให้ระบุขอ้มูลการเขา้
ร่วมประชุมปีท่ีผา่นมา และวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  

ค. วาระอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ง. วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี – ช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ท างาน ความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืน 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด  
(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอ่ืนๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจง้ผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอ
เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น เอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะและแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม เป็นตน้   
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 หลกัปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการตอ้งดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  
 แนวปฏิบัติ  

8.2.1 คณะกรรมการควรก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้
ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดั
ประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้  

8.2.2 คณะกรรมการตอ้งดูแลไม่ให้มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรือ
สร้างภาระให้ผูถื้อหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรก าหนดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน าเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียน
ผูถื้อหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย  า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนด
ไวใ้นหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ี
ประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้ 

8.2.5 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุม
และในฐานะผูถื้อหุน้ไม่ควรสนบัสนุนการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถาม
ในประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

8.2.7 ก่อนเร่ิมการประชุม ผูถื้อหุ้นควรได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียง  

8.2.8 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละ
รายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ  

8.2.9 คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และส่งเสริมให้
มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนน
ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุม  

 



   

หน้า 39/39 

 

 หลกัปฏิบัติ 8.3 
 บริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น 

แนวปฏิบัติ 
8.3.1 บริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป ผา่น

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
8.3.2 บริษทัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 

วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้  
8.3.3 รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่
เขา้ร่วมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ  

(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ  
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