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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

การเปนบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทมหาชนที่มีผู ลงทุนใหความสนใจเขารวมลงทุนกับบริษัท 

จำเปนตองมีกฎกติกาที ่บริษัทตองถือปฏิบัติ เพื ่อใหเกิดความมั ่นใจวาบริษัทจะมีการดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย คณะกรรมการบริษัท จึงใหความสำคัญตอการ

ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งปรับปรุงใหมโดยสอดคลองกับกฎหมายการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562 ไดมีมติอนุมัติการ

ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศใชเปนแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานภายในกลุมบริษัท 

กรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนบุคลากรของบริษัท และบริษัทยอย ทุกคนตองศึกษาและปฏิบัติตนใหสอดคลอง

กับหลักปฏิบัติ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายตางๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด เพ่ือ

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะสงผลใหบริษัทเปนองคกรที่มีการบริหาร

จัดการอยางยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูอำนวยการใหญเปนผูเผยแพรหลักการดังกลาวตอ

พนักงานภายในกลุ มบริษัท ผู บังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่สื ่อสารเพื ่อเนนย้ำ สอดสองดูแลและแนะนำ

ผู ใตบังคับบัญชาตามลำดับชั้นใหปฏิบัติโดยสอดคลองกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที ่กำหนดไวอยาง

สม่ำเสมอ นอกจากนี้กลุมบริษัท ควรเผยแพรหลักการดังกลาวไปยังคูคาหรือผูมีสวนไดเสียและบุคคลท่ี

เก่ียวของตอไป 
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บทนำ 
 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ไดประกาศใชหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546  โดยบริษัทและบริษัทยอยมีวัตถุประสงคใหบุคลากร

ทุกระดับดำเนินงานอยาง “โปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบ และสามารถแขงขันได” คณะกรรมการบริษัท ได

มอบหมายใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหบริษัทมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

สำนักเลขานุการบริษัท ไดนำเสนอการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีของบริษัท ตอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกลั่นกรองและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ไดนำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด และ

นโยบายตางๆ แนบเปนภาคผนวกของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับนี้ เพื่อความสะดวกใน

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะและทำใหกรรมการรวมถึงพนักงานไดรับทราบหนาท่ีของคณะกรรมการทุกชุด

ในฉบับเดียว 

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 8 ขอ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงาน ตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผูนำองคกรท่ี

สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

หลักปฏิบัติท่ี 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติท่ี 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล 

หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน 
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คำนิยาม  

“บริษัท”  หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

“บริษัทยอย”  หมายถึง บริษัทท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทท่ีบริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ  

(2) บริษัทท่ีอยูภายใตอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) ตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู

ภายใตอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) 

 “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย  

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง  บริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง การมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  

(1) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกวารอยละหาสบิของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทนั้น  

(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ไมวาโดยตรงหรือโดย

ออม หรือไมวาเพราะเหตุใด  

(3) การมีอำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตัง้แตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวา

โดยตรงหรือโดยออม  

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง  ผูถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละสิบของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัท การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย  

“ผูมีอำนาจควบคุม” หมายถึง ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนด

นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการ

เปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะ

ขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหาของจำนวนหุนท่ีมี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  

(2) บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได  

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือ

การดำเนินงานของบริษัทใหปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดำเนินงานของบริษัท  

(4) บุคคลที่ตามพฤติการณมีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ

บริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผูบริหาร รวมท้ังบุคคลท่ีมีตำแหนงซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคล

ดังกลาวของบริษัทนั้น  
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“กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังนี้  

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย  

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือน

ประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ 

ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึง

เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท  

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ

ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง  

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ

ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณอ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอย

ละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้

การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน  

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี 

ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน  
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(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ ่งรวมถึงการใหบริการเปนที ่ปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ

หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง   

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท

หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย  

(ฌ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับ การดำเนินงานของ

บริษัท 

“ผูท่ีเกี่ยวของ” หมายถึง  บุคคลหรือหางหุนสวนท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งดังนี้  

(1) คูสมรส 

(2) บุตร 

(3) หางหุนสวนสามัญซ่ึงบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน 

(4) หางหุนสวนจำกัดท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวนจำพวกไมจำกัดความ

รับผิด หรือเปนหุนสวนจำพวกจำกัดความรับผิดท่ีมีหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของหุน

ท้ังหมดของหางหุนสวนจำกัด  

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหาง

หุนสวนตาม (3) หรือ (4) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลว

ท้ังหมดของบริษัทนั้น หรือ  

(6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหาง

หุนสวนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจำนวน

หุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(7) นิติบุคคลท่ีบุคคลดังกลาวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล  

“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง” หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้  

(1) กรรมการหรือผูบริหารของบริษัท  

(2) ผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
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(3) ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท  

(4) บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ

บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง บุตร หรือคูสมรสของบุตร  

(5) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุนหรือมีอำนาจควบคุมหรือมีสวนไดเสียอื่นใด 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสำคัญ   

“คูสมรส”  หมายถึง บุคคลซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิไดจดทะเบียนสมรส

ของคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานประจำของบริษัท และมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

(1) ไดทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในทำนองเดียวกันกับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานประจำของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบวาเปนการอยูกินเปนสามี

ภริยากันตามประเพณี 

(2) คณะกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัทแสดงใหปรากฏวามีสถานะ

เปนสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณเปนท่ีรับรูของสังคมท่ัวไปวามีสถานะดังกลาว 

ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานประจำของบริษัท และตอมาไดจดทะเบียนหยาขาดจากกันตามกฎหมาย แตยังแสดงใหปรากฏหรือมี

พฤติการณซ่ึงเปนท่ีรับรูของสังคมท่ัวไปวามีสถานะเปนสามีหรือภริยากัน 

“บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุตรบุญธรรมท่ีจดทะเบียน

รับรองถูกตองท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

“ผูบริหารสูงสุด” หมายถึง  ผูดำรงตำแหนงตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญข้ึนไป   

“ผูบริหาร” หมายถึง  ผูดำรงตำแหนงตั้งแตระดับผูอำนวยการฝายข้ึนไป  

 “การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช

กำกับการตัดสินใจของคนในองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลัก (objectives) (2) การกำหนดกลยุทธ นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ

และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน  

 “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เปนไปเพื่อการสรางคุณคาใหกิจการ

อยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุน 

 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดจัดโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเรื่องขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ี

เหมาะสมและจำเปนตอการนำพาบริษัทไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กำหนดไว ตามหลักกำกับดูแล

กิจการท่ีดี ดังนี้ 
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1. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และตองไมเกินกวา 12 คน ซ่ึง

แตงตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น

ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

1.2 ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัท จะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะ และมี

อายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ 

1.3 กรรมการ และกรรมการอิสระตองเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตาม

ขอกำหนดของคณะกรรมการบริษัทและตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายบริษัท

มหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูในดานทรัพยากรน้ำหรือวิชาชีพแขนง

อื่นที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ และมีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานบัญชี

และการเงิน 

 

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ  

2.1 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้งกรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถา

จำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซ่ึง

กรรมการผูออกจากตำแหนงตามวาระนั้นอาจจะเลือกเขามาดำรงตำแหนงอีกก็ได  

2.2 กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหดำรงตำแหนงตอไป 

คณะกรรมการจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจำเปนดังกลาว  

2.3 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเม่ือ 

  (1) ตาย  

  (2) ลาออก  

  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  

  (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก  

  (5) ศาลมีคำสั่งใหออก  

2.4 เหตุแหงการพนจากตำแหนง ไดแก ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของ

บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก หรือศาลมีคำสั่งใหออก พนหรือออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท

ดวยเหตุท่ีระบุไวในขอบังคับ 
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 2.5 ในกรณีท ี ่ตำแหนงกรรมการว างลงเพราะเหตุอ ื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปน

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 

ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู

ของกรรมการท่ีตนแทน  

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา

ออกถึงบริษัท  

 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

3. คณะกรรมการชุดยอย  

 คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ

และกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีสำคัญ 5 ชุด ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอยจำนวน 3 คน มีหนาท่ีสอบทานใหกิจการมีการ

รายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอกำหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ สอบทาน

การปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร รวมถึงการกำกับดูแลขอรองเรียน 

2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยจำนวน 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยมากกวากึ่งหนึ่งเปน

กรรมการอิสระ มีหนาท่ีพิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดี และกำหนดนโยบาย กลยุทธ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับการ

ดำเนินธุรกิจท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท  

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญอยางนอยจำนวน 3 คน แตไมเกิน 5 คนมีหนาท่ี

พิจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการกลุมบริษัท กำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

บุคคลเพื่อดำรงตำแหนงคณะกรรมการกลุมบริษัท  รวมถึงพิจารณาเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปของบริษ ัทใหสอดคลองกับแนวนโยบายธุรกิจของบร ิษัท และพิจารณาคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท รวมถึงกำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน

กรรมการ  
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4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยจำนวน 3 คน แตไมเกิน 5 คน มีหนาท่ีกำหนดและทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลและสนับสนุนการ

บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5) คณะกรรมการการลงทุน 

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยจำนวน 3 คน แตไมเกิน 5 คน มีหนาท่ีกำหนดนโยบาย 

เกณฑการลงทุนและกลั่นกรองโครงการลงทุน ติดตามความคืบหนา โครงการลงทุนท่ีสำคัญ ใหคำปรึกษาหรือ

เสนอแนะเก่ียวกับการลงทุนแกฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัท  

   คณะกรรมการชุดยอยแตละชุดมีกฎบัตรซึ่งกำหนดองคประกอบและคุณสมบัติ วาระการ

ดำรงตำแหนง อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1-5)  

6) คณะกรรมการชุดยอยอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทอาจตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนระหวางป เพ่ือกลั่นกรองและพิจารณา

เรื่องสำคัญตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

4. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่สรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรง

ตำแหนงกรรมการกลุมบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อลงมติแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการ ได

คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีความเปนมืออาชีพ มีภาวะการเปน

ผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใส รวมท้ังมีความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  

ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาความหลากหลายของทักษะในดานตางๆ ไดแก 

ความรูดานธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและบัญชี ทักษะการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ ธุรกิจเทียบเคียง

ระดับสากล กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารวิกฤต การกำกับดูแลกิจการท่ีดี และดานกฎหมายและใหสอดคลอง

กับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดวย  

ทั้งนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษัทควรใชท่ีปรึกษาและฐานขอมูลกรรมการในการสรรหา

กรรมการใหมดวย  

 

สาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการตอตานทุจริตคอรรัปชนัทุกรูปแบบ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย อันจะสงผลดี

ตอภาพรวมของกลุมบริษัท พนักงานทุกคน มีหนาที่ในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท  ในการปฏิบัติโดย
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สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เพื่อใชเปนกรอบในดำเนินงานเพื่อการสรางคุณคาใหแก

กิจการอยางยั่งยืนตอไป 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สราง

คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน   

หลักปฏิบัติ 1.1  

คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำที่ตองกำกับดูแลให

บริษัทมีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การกำหนด และ/หรือ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย  

(2) การกำหนดกลยุทธ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย  

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน  

หลักปฏิบัติ 1.2  

ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั ่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการใหนำไปสู ผล 

(governance outcome) อยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  

(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม  

(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง  

แนวปฏิบัต ิ

1.2.1 ในการกำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการควรคำนึงถึงจริยธรรม 

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการสรางและขับเคลื ่อนวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั ่นใน

จริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนำในการกำกับดูแลกิจการ  

1.2.3 คณะกรรมการไดจัดใหมีนโยบายสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการ

และแนวทางในการดำเนินงานเปนลายลักษณอักษร  

1.2.4 คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการผูอำนวยการใหญกำกับดูแลใหมีการสื่อสารเพื ่อให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขางตน 

ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปนประจำ รวมถึงการเผยแพรนโยบายที่เกี่ยวของ

ไปยังบุคคลภายนอกดวย  

1.2.5 บริษัทยอยควรจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัท  
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หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการมีหนาที ่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผู บริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดำเนินงาน

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

แนวปฏิบัต ิ

1.3.1 ในการพิจารณาวา กรรมการ และผูบริหารไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

และซื่อสัตยสุจริตตอบริษัทหรือไมนั้น อยางนอยตองพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ท่ี

เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เปนตน 

1.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอที ่จะมั ่นใจไดว า การ

ดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีได

กำหนดไว รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เชนการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบ

ตอกิจการอยางมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา/จำหนายไปซึ่งทรัพยสิน การ

จายเงินปนผล เปนตน) ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการ

มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูอำนวยการใหญและฝายบริหารอยางชัดเจน ตลอดจน

ติดตามดูแลใหกรรมการผูอำนวยการใหญและฝายบริหารปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  

แนวปฏิบัต ิ

1.4.1 คณะกรรมการตองจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 

charter) ที่ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุก

คน และกำหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปนประจำอยางนอยปละครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบง

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ กรรมการผูอำนวยการใหญและฝายบริหารอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสอดคลอง

กับทิศทางขององคกร 

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลใหบริษัทตองเปดเผยอำนาจอนุมัติในเรื ่องตางๆ ตาม

กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบบริษัท  

1.4.3 คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ออกจากกันอยางชัดเจน 

คณะกรรมการบริษัทจะไมเขาไปเกี่ยวของในภาระหนาที่ของฝายบริหาร เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการ

บริหาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื ่อใหมั ่นใจไดวา นโยบายและ

กระบวนการท่ีเหมาะสมไดนำมาใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล  

 1.4.4 คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน โดยแบงแยกบทบาทหนาที่ออกจากฝาย

บริหารอยางชัดเจน และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการใหแกฝายบริหารได ซ่ึงควรบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร อยางไรก็ดี การมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



   

 

หนา 14/39 

 

คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหนาที่ของ

คณะกรรมการ กรรมการผูอำนวยการใหญและฝายบริหารอาจพิจารณาแบงออกเปน ดังนี้  

เรื่องที่ควรดูแลใหมีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบหลักใหมีในการ

ดำเนินการอยางเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตองมีความเขาใจและการพิจารณาเปนอยางดี ทั้งนี้ ในการ

พิจารณาดำเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได  

ก. การกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันในจริยธรรม รวมท้ังประพฤติตนเปนตนแบบ  

ค. การดูแลโครงสราง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อยางมีประสิทธิภาพ  

ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูอำนวยการใหญ 

จ. การกำหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายหลักขององคกร  

เรื่องที่ดำเนินการรวมกับฝายบริหาร หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผูอำนวยการใหญ 

และฝายบริหารควรพิจารณารวมกัน โดยฝายบริหารเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควร

กำกับดูแลใหนโยบายภาพรวมสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง

มอบหมายใหฝายบริหารไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหฝายบริหารรายงานใหคณะกรรมการ

ทราบเปนระยะๆ ตามท่ีเหมาะสม ไดแก 

ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจำป  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายบริหาร  

ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เชน นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ  

เรื่องท่ีคณะกรรมการไมควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องท่ีคณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย 

โดยมอบหมายใหกรรมการผูอำนวยการใหญและฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ  

ก. การจัดการใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว (คณะกรรมการ

ควรปลอยใหฝายบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซ้ือจัดจาง การรับบุคลากรเขา

ทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไวและติดตามดูแลผลโดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ 

เวนแตมีเหตุจำเปน)  

ข. เรื่องท่ีมีขอกำหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน  
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 หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน   

หลักปฏิบัติ 2.1  

คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท (Objectives) 

เปนไปเพื่อความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งบริษัท ลูกคา 

ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม  

แนวปฏิบัติ  

2.1.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลใหกิจการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (Objective) ท่ี

ชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให

ทุกคนในบริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวมขององคกร 

(Vision Mission and Values) หรือวัตถุประสงคและหลักการ (Principles and Purposes) หรืออื่นๆ ใน

ทำนองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุว ัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก คณะกรรมการควรกำหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business model) ท่ีสามารถสรางคุณคาใหทั้งแกบริษัท ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไปโดย

พิจารณาถึง  

1) สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีา

ใชอยางเหมาะสม  

2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

3) ความพรอม ความชำนาญ ความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

2.1.3 คานิยมของบริษัทควรสะทอนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชน ความรับผิดชอบ

ในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปรงใส (transparency) ความเอาใจ

ใส (due consideration of social and environmental responsibilities) เปนตน 

2.1.4 คณะกรรมการควรสงเสริมการสื่อสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

บริษัทสะทอนอยูในการตัดสินใจและการดำเนนิงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร  

หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา

ปานกลางและ/หรือประจำปของบริษัทสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทโดย

มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย  

แนวปฏิบัต ิ

2.2.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการจัดทำกลยุทธและแผนงานประจำปสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปจจัยแวดลอมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส

และความเสี่ยงที่ยอมรับไดและควรสนับสนุนใหมีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธ
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สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย เพื่อใหมั ่นใจวากลยุทธและแผนงานประจำปไดคำนึงถึงผลกระทบใน

ระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยังพอจะคาดการณไดตามสมควร  

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธและแผนงานประจำป คณะกรรมการควรดูแลใหมีการวิเคราะห

สภาพแวดลอม ปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย value 

chain รวมท้ังปจจัยตางๆ ท่ีอาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท โดยควรมีกลไกท่ีทำใหเขาใจความ

ตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 

(1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ชองทางการมีสวนรวมหรือชองทางการสื่อสารระหวางผูมีสวนได

เสียกับบริษัทไวชัดเจน เพื่อใหบริษัทสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลประเด็นหรือความ

ตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางถูกตองใกลเคียงมากท่ีสุด  

(2)  ระบุผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เปนตัวบุคคล กลุม

บุคคล หนวยงานองคกร เชน พนักงาน ผูลงทุน ลูกคา คูคา ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม 

หนวยงานราชการ หนวยงานกำกับดูแล เปนตน  

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนำไปวิเคราะหและจัดระดับประเด็น

ดังกลาวตามความสำคัญและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอท้ังบริษัทและผูมีสวนไดเสีย ท้ังนี้ เพ่ือ

เลือกเรื่องสำคัญท่ีจะเปนการสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียมาดำเนินการใหเกิดผล  

2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธ คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและ

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดเสีย โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

2.2.4 เปาหมายที่กำหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดย

คณะกรรมการควรกำหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยง

ของการตั้งเปาหมายท่ีอาจนำไปสูการประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  

2.2.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและ

แผนงานใหท่ัวท้ังบริษัท 

2.2.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานท่ี

เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจำป โดยอาจจัดใหมีผูทำหนาที่รับผิดชอบ

ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน  

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการไดกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั ้งในเรื ่องขนาด องคประกอบ 

สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำเปนตอการนำพาบริษัทสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ี

กำหนดไว  
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 แนวปฏิบัต ิ

3.1.1 คณะกรรมการกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการที ่มีคุณสมบัติ

หลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุท่ี

จำเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองคประกอบความรูความ

ชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อใหมั่นใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

สามารถเขาใจและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียได รวมทั้งตองมีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

อยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู และมีกรรมการ

อยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงินดวย  

3.1.2 คณะกรรมการกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและ

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท่ีสะทอนอำนาจท่ีถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดย 

(1) สวนใหญควรเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของ

ฝายบริหารไดอยางอิสระ  

(2) มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังดูแลให

กรรมการอิสระสามารถทำงานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ  

3.1.3 บริษัทเปดเผยนโยบายในการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 

และขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จำนวนปที่ดำรง

ตำแหนงกรรมการ และการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำป และบน

เว็บไซตของบริษัท 

 หลักปฏิบัติ 3.2  

 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบและ

การดำเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจไดอยางมีอิสระ  

 แนวปฏิบัต ิ

 3.2.1 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุด

ยอยตางๆ 

3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู อำนวยการใหญตองเปนผูที ่มีความรู ความสามารถ มี

ประสบการณ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ไมเปนบุคคลเดียวกันเพ่ือใหมีการถวงดุลอำนาจ โดยแยกหนาท่ีการ

กำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน  

  3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนำของคณะกรรมการ โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  กำกับ ติดตาม และดูแลใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท 
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(2)  ดูแลใหมั ่นใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที ่มี

จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

(3) เปนผูเรียกประชุมและเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการโดยหารือรวมกับกรรมการผูอำนวยการใหญและมีมาตรการท่ีดูแลใหเรื่องสำคัญไดถูกบรรจุเปน

วาระการประชุม เปนผูออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาดถาคะแนนเสียงเทากัน และเปนประธาน

ในท่ีประชุม  

(4) จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสำคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน และสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหความเห็น

ไดอยางอิสระ  

(5) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

และระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร 

3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน เชน 

ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญเปนบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเปน

สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการ

บริหาร คณะกรรมการควรสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอำนาจระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารโดย

พิจารณา  

(1) องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหนึ่ง หรือ  

(2) แตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  

3.2.5 บริษัทเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จำนวน

ครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3  

คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน พอสรุปไดดังนี้ 

1) ดานธรรมาภิบาล  

 พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รวมท้ังกำกับดูแลใหมีการนำนโยบายไปปฏิบัติท้ังท่ีบังคับโดยกฎหมายและท่ีไมใชกฎหมาย 

2) ดานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

 กำหนดนโยบาย กลยุทธ ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่สอดคลอง

กับการดําเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท พรอมทั้งใหการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของบริษัทเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  
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แนวปฏิบัต ิ

3.3.1 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อพิจารณาและ

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร ใหเปนปจจุบันอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืนมีหนาที ่กำหนดนโยบาย กลยุทธ 

ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน รวมทั้งใหการ

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายดานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน   

3.3.3 กรณีที่คณะกรรมการไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทจะเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษานั้นไวในรายงานประจำป รวมทั้งความเปนอิสระ 

หรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาใหโครงสรางและ

อัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนำพาองคกรใหดำเนินงาน

ตามเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

แนวปฏิบัต ิ

3.4.1 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือใหไดกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะทำใหคณะกรรมการมีองคประกอบความรูความ

ชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

กอนจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผูถือหุนควรไดรับขอมูลอยางเพียงพอ

เก่ียวกับบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบกำหนด

ไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

3.4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนควรทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

กรรมการ เพื ่อเสนอแนะตอคณะกรรมการกอนที ่จะมีการสรรหากรรมการที ่ครบวาระ และในกรณีท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหนาท่ี

ของกรรมการรายดังกลาวประกอบดวย  

3.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทำหนาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑใน

การกำหนดคาตอบแทน โดยตองกำหนดคาตอบแทนของกรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย

ระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability 

and responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย

หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มท่ี

เหมาะสมดวย ท้ังนี้ อยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
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3.4.4 ผูถือหุนตองเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการท้ังรูปแบบท่ีเปนตัวเงินและ

ไมใชตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาคาตอบแทนแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม ท้ังคาตอบแทนใน

อัตราคงที่ (เชนคาตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคาตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เชน 

โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลคาท่ีบริษัทสรางใหกับผูถือหุน แตไมควรอยูในระดับท่ีสูงเกินไปจนทำ

ใหเกิดการมุงเนนแตผลประกอบการระยะสั้น  

3.4.5 คณะกรรมการเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการที่สะทอนถึง

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จำนวน

เงินคาตอบแทนท่ีเปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัท

ยอยดวย  

3.4.6 กรณีที ่คณะกรรมการไดแตงตั ้งบุคคลใดใหเปนที ่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน บริษัทจะเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษานั้นไวในรายงานประจำป รวมทั้งความเปนอิสระ 

หรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการกำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลา

อยางเพียงพอ  

 แนวปฏิบัต ิ

 3.5.1 คณะกรรมการดูแลใหมั ่นใจวามีกลไกสนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน  

 3.5.2 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑใหกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืนรวมแลวไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

 3.5.3 กรรมการ ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารทุกคนตองรายงานใหบริษัททราบถึงการถือครอง

หลักทรัพยและรายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอยตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด  

กรรมการ ผูบริหารและพนกังานประจำของบริษัท รวมท้ังคูสมรสและบุตรของบุคคลดังกลาว งดการ

ซื้อ ขาย หรือโอนหุนบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูลงบการเงินตอตลาดหลักทรัพย

แ ห  ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ ใ น ช  ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 ว ั น ห ล ั ง ก า ร เ ป  ด เ ผ ย ข  อ ม ู ล ง บ ก า ร เ ง ิ น ต อ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผู ถือหุนและผูลงทุนไดมีระยะเวลาที่เพียงพอในการเขาถึงและ 

ทำความเขาใจในสาระสำคัญของขอมูลขาวสารของบริษัท หรืองบการเงินท่ีเปดเผยไดตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเสร็จสิ้นแลว 

กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ 

การซ้ือขายหุนของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซ้ือขาย 

กรรมการต องเป ดเผยรายงานการซ ื ้อ-ขายห ุ นของบร ิษ ัทให คณะกรรมการบร ิษ ัททราบ 

ทุกครั้ง ท้ังนี้ ใหเลขานุการบริษัท แจงผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือมีหนังสือแจงเพ่ือทราบ 
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 3.5.4 กรรมการตองไมมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับบริษัท หรือบริษัทยอยที่ตนเปนกรรมการ

หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทหรือบริษัทยอยที่ตนเปนกรรมการอยู ทั ้งนี ้ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม  

3.5.5  กรรมการตองไมกระทำการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัท

และบริษัทยอย ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอยที่ตนเปนกรรมการอยู หรือ

เอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน  

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดยอย ควรเปนอิสระตอกัน โดยมี

วาระการดำรงตำแหนงเปนระยะเวลา 2 ป ทั้งนี้ กรณีที่เปนทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  และที่ปรึกษา

คณะกรรมการชุดยอย เมื่อพนสภาพการเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  จะไมสามารถดำรงตำแหนงท่ี

ปรึกษาคณะกรรมการชุดยอยตอไปได  

3.5.6 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ

โดยออมในกิจการอื่นที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อประโยชนของตน 

คณะกรรมการตองดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบ

ตามเหมาะสม 

3.5.7 กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมน อยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป  

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการกำกับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทั้งบริษัท

ยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย  

แนวปฏิบัต ิ

3.6.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย (รายละเอียดตามภาคผนวก 6) ซ่ึง

นโยบายดังกลาวจะครอบคลุมถึง  

(1) ระดับการแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอยได

กำหนดเปนลายลักษณอักษร และใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง เวนแตบริษัทดังกลาวเปนบริษัทขนาดเล็กท่ี

เปน Operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการอำนวยการใหญเปนผูแตงตั้งได 

(2) กำหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทตามขอ (1) 

และใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย และในกรณีที่บริษัทยอยมีผู

รวมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายใหตัวแทนทำหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัท

ยอยและใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการ

ตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
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(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี ่ยว     

โยงกัน การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิก

บริษัทยอย เปนตน  

3.6.2 หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสำคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออก

เสียงตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญตอ

บริษัท ในกรณีที่จำเปน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดทำ Shareholders’ Agreement หรือขอตกลงอ่ืน

เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ 

การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทไดตามมาตรฐาน

และกำหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใชสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวย 

 แนวปฏิบัต ิ

3.7.1 บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั ้งรายคณะและ

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอยปละ 1 ครั้ง  

3.7.2 บริษัทจะนำสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ ้นปเพื ่อใหกรรมการทุกทานทำการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับชวงปปจจุบัน และใหจัดสงคืนมายังบริษัทภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เพ่ือท่ี

บริษัทจะไดรวบรวมขอมูลเพ่ือแจงผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ  

 3.7.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัต ิงานเปนว ิธ ีประเมินดวยตนเอง (self-evaluation) หรือ

คณะกรรมการอาจพิจารณาใชวิธีประเมินแบบไขว (cross evaluation) รวมดวยก็ได รวมทั ้งเปดเผย

หลักเกณฑ ข้ันตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจำป  

 3.7.4 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที ่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการกำหนดแนวทาง และ

เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการ

ดำเนินการดังกลาวไวในรายงานประจำป  

 3.7.5 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ

องคประกอบคณะกรรมการตอไปดวย  

 หลักปฏิบัติ 3.8 

 คณะกรรมการกำกับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน

ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสำหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยางสม่ำเสมอ  
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 แนวปฏิบัต ิ

3.8.1 บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขารับตำแหนงใหมทุกครั้ง เพ่ือรับฟงการบรรยายสรุป

โดยกรรมการผูอำนวยการใหญและผูบริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

องคกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของตางๆ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี

ของกรรมการใหม  

3.8.2 คณะกรรมการดูแลใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูท่ีจำเปนอยางตอเนื่อง  

3.8.3 คณะกรรมการดูแลใหกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความ

เสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยาง

สม่ำเสมอ  

3.8.4 คณะกรรมการเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ

ในรายงานประจำป  

 หลักปฏิบัติ 3.9 

 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถ

เขาถึงขอมูลที่จำเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จำเปนและเหมาะสมตอการ

สนับสนนุการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

 แนวปฏิบัติ  

 3.9.1 บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนาตลอดท้ังป เพ่ือใหกรรมการสามารถจัด

เวลาและเขารวมประชุมได และแจงใหกรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกลาว โดยประธานกรรมการและ

กรรมการผูอำนวยการใหญซึ่งทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท รวมกันกำหนดขอบเขต ระดับ

ความสำคัญและเรื่องที่จะกำหนดเปนระเบียบวาระการประชุมโดยบรรจุเรื่องที่สำคัญในระเบียบวาระเรื่อง

เพ่ือพิจารณา และจัดเรียงเรื่องตางๆในระเบียบวาระดังกลาวตามลำดับความสำคัญเรงดวน โดยสงหนังสือนัด

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ กอนวัน

ประชุม เวนเเตในกรณีจำเปนเรงดวน  

นอกเหนือจากขอบังคับบริษัทที่วาดวยองคประชุม และการประชุมคณะกรรมการแลว ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในที ่ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยู ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการท้ังหมด  

3.9.2 บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ไมไดมีการ

ประชุมทุกเดือน ฝายบริหารตองรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไมไดมีการประชุม 

เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่องและทัน

การณ 
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3.9.3 คณะกรรมการดูแลใหมีกลไกใหกรรมการแตละคนรวมทั้งฝายบริหารมีอิสระที่จะเสนอเรื่องท่ี

เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุม  

3.9.4 คณะกรรมการสนับสนุนให กรรมการผู อำนวยการใหญเช ิญผู บร ิหารเขาร วมประชุม

คณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อใหมี

โอกาสรูจักผูบริหารสำหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหนง 

3.9.5 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูอำนวยการใหญ 

เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเปน

คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอกโดยใหเปนคาใชจาย

ของบริษัท 

  3.9.6 บริษัทกำหนดใหมีการประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระหวางกันเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไมมีฝายบริหารรวมดวยและแจงใหกรรมการผูอำนวยการ

ใหญทราบถึงผลการประชุมดวย  

3.9.7 คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีในการใหคำแนะนำเก่ียวกับดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ ดูแลการจัด

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญตางๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมท้ังประสานงานให

มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตองเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของ

เลขานุการบริษัทในรายงานประจำป และบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

3.9.8 เลขานุการบริษัทตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องที่จะเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติหนาที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทตองเขารับการ

อบรมหลักสูตรดังกลาวดวย 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 หลักปฏิบัติ 4.1  

 คณะกรรมการดูแลใหการสรรหาและพัฒนากรรมการผูอำนวยการใหญและผูบริหารใหมีความรู 

ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 

 แนวปฏิบัต ิ

4.1.1 คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณา

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ  

4.1.2 คณะกรรมการติดตามดูแลใหกรรมการผูอำนวยการใหญดูแลใหมีผูบริหารที่เหมาะสม โดย

อยางนอยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนควรรวมกับกรรมการ

ผูอำนวยการใหญพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและแตงตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการ

ผูอำนวยการใหญเสนอใหเปนผูบริหาร  
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4.1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (succession plan) เพื่อเปนการเตรียม

สืบทอดตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญและผูบริหาร และใหกรรมการผูอำนวยการใหญรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหนงตอคณะกรรมการเพ่ือทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

4.1.4 คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการผูอำนวยการใหญและผูบริหารไดรับการ

อบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน   

 4.1.5 กรรมการผูอำนวยการใหญ ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืนรวมแลวไมเกิน 2 บริษัทจดทะเบียน  

 หลักปฏิบัติ 4.2  

 คณะกรรมการกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูอำนวยการใหญและผูบริหารท่ีเหมาะสม  

 แนวปฏิบัต ิ

4.2.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหกรรมการผูอำนวยการใหญ 

ผูบริหาร และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร

และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

(1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะ

สั้น เชน โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เชน Employee Stock Ownership Plan  

(2)  การกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับการจายคาตอบแทนซึ ่งคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ระดับ

คาตอบแทนสูงกวาหรือเทากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของ

กิจการ  

(3)  การกำหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑการประเมินผล และการสื่อสารใหเปนท่ีรับทราบ  

4.2.2 คณะกรรมการท่ีไมรวมกรรมการที ่เปนผู บริหารมีบทบาทเกี ่ยวกับคาตอบแทนและการ

ประเมินผลงานกรรมการผูอำนวยการใหญ อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้  

(1) เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลงานกรรมการผูอำนวยการใหญ โดยเกณฑการประเมินผล

งานควรจูงใจใหกรรมการผู อำนวยการใหญบริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

เปาหมายหลัก กลยุทธ และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสาร

ใหกรรมการผูอำนวยการใหญทราบเกณฑการประเมินเปนการลวงหนา  

(2) ประเมินผลงานกรรมการผ ู อำนวยการใหญเปนประจำทุกปหร ืออาจมอบหมายให

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน และประธานกรรมการเปนผู

สื่อสารผลการพิจารณา รวมท้ังประเด็นเพ่ือการพัฒนาใหกรรมการผูอำนวยการใหญทราบ  

(3)  อนุมัติคาตอบแทนประจำปของกรรมการผูอำนวยการใหญ และพิจารณาผลประเมินการ

ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูอำนวยการใหญ และปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย  
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4.2.3 คณะกรรมการเปนผูเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ

โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหาร และติดตามใหกรรมการผูอำนวยการใหญประเมินผูบริหารใหสอดคลอง

กับหลักการประเมินดังกลาว  

4.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลใหมีการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานสำหรับ

ท้ังองคกร  

หลักปฏิบัติ 4.3  

คณะกรรมการตองเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหาร

และการดำเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติ  

4.3.1 คณะกรรมการตองเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ

ขอตกลงภายในกิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม ขอตกลงผูถือหุน หรือนโยบายของกลุม

บริษัทแม ซ่ึงมีผลตออำนาจในการควบคุมการบริหารจดัการบริษัท 

4.3.2 คณะกรรมการตองดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการ เชน การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดตำแหนง  

4.3.3 คณะกรรมการตองดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการควบคุม

กิจการ  

 หลักปฏิบัติ 4.4  

 คณะกรรมการตองต ิดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให ม ีจำนวนความรู  ท ักษะ 

ประสบการณ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

 แนวปฏิบัต ิ

4.4.1 คณะกรรมการตองดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของ

องคกร พนักงานในทุกระดับมีความรู ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถขององคกรไว  

4.4.2 คณะกรรมการตองดูแลใหมีการจดัตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพนักงาน

มีการออมอยางเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการ

บริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลองกับชวงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลใหมีนโยบาย

การลงทุนแบบ life path  

 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  

 หลักปฏิบัติ 5.1 

 คณะกรรมการตองใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคู

ไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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 แนวปฏิบัต ิ

5.1.1 คณะกรรมการตองใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและ

ดูแลใหฝายบริหารนำไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและ

การติดตามผลการดำเนินงาน  

5.1.2 คณะกรรมการตองสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื ่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัย

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด 

มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ

ทำงาน รวมท้ังการรวมมือกับคูคา 

 หลักปฏิบัติ 5.2  

 คณะกรรมการตองติดตามดูแลใหฝายบริหารประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพ่ือใหมั่นใจไดวาทุกฝายของบริษัทได

ดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของบริษัท 

 แนวปฏิบัต ิ

5.2.1 คณะกรรมการดูแลใหมีกลไกที่ทำใหมั่นใจวา บริษัทประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนในองคกร

สามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายหลัก ท่ีเปนไปดวยความยั่งยืน โดยอาจจัดทำนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซ่ึง

อยางนอยควรครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้  

(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวของและปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก 

การกำหนดคาตอบแทนและคาผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีเปนธรรม การจัดสวัสดิการท่ีไมนอยกวา

ที่กฎหมายกำหนดหรือมากกวาตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทำงาน การอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา 

รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในดานอ่ืนๆ  

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และ

คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลัง

การขายตลอดชวงอายุสินคาและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย 

(sale conduct) ตองกระทำอยางมีความรับผิดชอบ ไมทำใหเกิดความเขาใจผิด หรือใช

ประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา  

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ี

เปนธรรม การชวยใหความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและ

ใหบริการใหไดมาตรฐาน ชี้แจงและดูแลใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงาน
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ตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคูคาเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน  

(4) ความรับผิดชอบตอชุมชน โดยนำความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ี

สามารถสรางเสริมประโยชนตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ

คืบหนาและความสำเร็จในระยะยาว  

(5) ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหม่ันใจวาบริษัทจะไมสราง

หรือกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชวัตถุดิบ การใช

พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนสงหรือในสำนักงาน) การใชน้ำ การใชทรัพยากรหมุนเวียน 

การดูแลและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 

การปลดปลอยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอยกาซเรือนกระจก 

เปนตน  

(6) การแขงขันอยางเปนธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางไมเปนธรรม  

(7) การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของและกำหนดใหบริษัทมีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

ตอสาธารณะ โดยอาจเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

รวมถึงสนับสนุนใหบริษัทอื่นๆ และคูคามีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชัน รวมท้ังเขารวมเปนภาคีเครือขายดวย  

หลักปฏิบัติ 5.3  

 คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน 

แนวปฏิบัต ิ

5.3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเปนของทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใช

ทรัพยากรแตละประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน  

5.3.2 คณะกรรมการตระหนักวารูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีตางกัน ทำใหเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรท่ีตางกันดวย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคำนึงถึงผลกระทบและความคุมคาท่ี

จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแก

กิจการอยางยั่งยืน  

5.3.3 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ ฝาย

บริหารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึง

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ  
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คำอธิบาย  

ทรัพยากรที่กิจการคำนึงถึงมีอยางนอย 6 ประเภท ไดแก การเงิน (financial capital) การผลิต 

(manufactured capital) ภูมิปญญา (intellectual capital) ดานบุคลากร (human capital) สังคมและ

ความสัมพันธ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) 

หลักปฏิบัติ 5.4  

คณะกรรมการจัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร 

ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของกิจการ  

แนวปฏิบัต ิ

5.4.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพ่ือ

รองรับในกรณีท่ีไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามท่ีกำหนดไว  

5.4.2 คณะกรรมการดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย  

5.4.3 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

 หลักปฏิบัติ 6.1 

 คณะกรรมการกำกับดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะ

ทำใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนด

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 แนวปฏิบัต ิ

6.1.1 คณะกรรมการตองเขาใจความเสี่ยงท่ีสำคัญของบริษัท และอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได  

6.1.2 คณะกรรมการเปนผูพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี ่ยงที ่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท สำหรับเปนกรอบการปฏิบัติงาน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในบริษัทใหเปนทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตองให

ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและดูแลใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจำ 

เชน ปละ 1 ครั้ง 

6.1.3 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและ

ภายในองคกรท่ีอาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  
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6.1.4 คณะกรรมการตองดูแลใหมั่นใจวา บริษัทไดมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ

ความเสี่ยงท่ีไดระบุไวเพ่ือจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบกลั่นกรองขอ 6.1.1 – 6.1.4 กอนเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตามท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการตองติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี ่ยงอยาง

สม่ำเสมอ  

6.1.7 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ ท้ังของในประเทศและในระดับสากล  

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสำคัญ (เชน มีสัดสวน

การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50) คณะกรรมการควรนำผลประเมินระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ 6.1.1 – 6.1.7 ดวย  

หลักปฏิบัติ 6.2 

 คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 

แนวปฏิบัต ิ

6.2.1 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ

และหนาที่ตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

6.2.2 คณะกรรมการกำหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวในกฎบัตรซ่ึงกำหนดองคประกอบ

และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 โดย

มีหนาท่ีอยางนอยดังตอไปนี้  

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน (accuracy and 

completeness) 

(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

(4) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ ่งมีความเปนอิสระเพื ่อทำหนาที ่เปนผู สอบบัญชี และ

พิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

บริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละครั้ง 



   

 

หนา 31/39 

 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหม่ันใจ

ไดว าเปนไปตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของ รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอกิจการ โดยบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  

(7) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตาน

การคอรรัปชันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริต 

6.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

เชน สามารถเรียกผูท่ีเก่ียวของมาใหขอมูล การไดหารือรวมกับผูสอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระ

จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได 

6.2.4 บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบใน

การพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน พรอมท้ังรายงานให

คณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยรายงานการสอบทานไวในรายงานประจำป โดยบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายใน รายละเอียดตามภาคผนวก 11  

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และเปดเผยไวในรายงานประจำป  

 หลักปฏิบัติ 6.3   

คณะกรรมการตองติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวาง

บริษัทกับฝายบริหาร คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน 

ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม

สมควร  

 แนวปฏิบัต ิ  

6.3.1 คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการ

กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) 

และความพรอมใชของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย 

(market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทตองดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม

ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย โดยบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับขอมูลทางธุรกิจของกลุมบริษัท  

6.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหม ีการจัดการและติดตามรายการที ่อาจมีความขัดแยงของ

ผลประโยชน รวมทั้งดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหการทำรายการดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนการ

ดำเนินการและการเปดเผยขอมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน

โดยรวมเปนสำคัญ โดยท่ีผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
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6.3.3 ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในระเบียบวาระที่พิจารณา กรรมการคนดังกลาวจะไมเขารวมประชุมและงดออกเสียงในการ

พิจารณาระเบียบวาระดังกลาว  

 หลักปฏิบัติ 6.4 

 คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันท่ี

ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับของบริษัทและตอบุคคลภายนอกเพ่ือใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริง โดยบริษัทมี

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร รายละเอียดตามภาคผนวก 8 

 แนวปฏิบัต ิ  

6.4.1 คณะกรรมการตองจัดใหมีโครงการ หรือแนวทางในการตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้

เบาะแส 

แนวปฏิบัต ิ

 6.5.1 บริษัทกำหนดใหมีช องทางแจงเบาะแสหรือขอรองเร ียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอรรัปชัน หรือระบบควบคุม

ภายในที่บกพรองและกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสในการรวมสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัทได

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยรองเรียนผานชองทางดังตอไปนี้ 

1. เว็บไซตบริษัท  : www.eastwater.com 

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  : คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com 

    : กรรมการผูอำนวยการใหญ CEO@eastwater.com 

                : เลขานุการบริษัท Corporate_secretary@eastwater.com 

3. จดหมายธรรมดา  : คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) 

  อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   

10900 

4. กลองรับฟงความคิดเห็น : ฝายทรัพยากรบุคคล  

 ท้ังนี้ บริษัทไดเปดเผยชองทางการรับเรื่องรองเรียนไวใน website หรือรายงานประจำปของบรษัิท  

mailto:AC_EW@eastwater.com


   

 

หนา 33/39 

 

6.5.2 บริษัทกำหนดกระบวนการดำเนินการเม่ือไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียน เชนการตรวจสอบ

ขอมูล การดำเนินการ และการรายงานตอคณะกรรมการไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัทอีสท วอ

เตอร  

6.5.3 บริษัทกำหนดนโยบายการใหความคุมครองพนักงานและผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการแจงเบาะแส

และการรองเรียนไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร  

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

 หลักปฏิบัติ 7.1  

  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผย

ขอมูลสำคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

 แนวปฏิบัต ิ

7.1.1 คณะกรรมการตองดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทำและเปดเผยขอมูลตองมีความรู 

ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกลาว

หมายรวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทำบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และ

นักลงทุนสัมพันธ  

7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการตองคำนึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ โดยใน

กรณีท่ีเปนรายงานการทางการเงิน ควรพิจารณาปจจัยอยางนอยดังตอไปนี้ดวย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี ่ยวกับ

ระบบควบคุมภายใน รวมท้ังขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอ่ืนๆ (ถามี)  

(3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท  

7.1.3 คณะกรรมการตองดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล ซึ ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำป  

แบบ 56-1 สามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอยางเพียงพอ รวมท้ังสนับสนนุใหบริษัทจัดทำ

คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพ่ือ

ประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส  

7.1.4 ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ 

กรรมการรายนั้นควรดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวนถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือหุนของ

กลุมตน การเปดเผยในสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุมตน  

 หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการตองติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี้ของบริษัท 
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 แนวปฏิบัติ  

7.2.1 คณะกรรมการตองดูแลใหฝายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ 

และมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายบริหารควรรวมกันหาทาง

แกไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้  

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ การทำ

รายการดังกลาวจะตองไมกระทบตอความตอเนื ่องในการดำเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชำระหนี้  

หลักปฏิบัติ 7.3  

ในภาวะที่บริษัทประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา บริษัทตองมีแผนในการ

แกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังนี้ ภายใตการคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวน

ไดเสีย  

 แนวปฏิบัต ิ

7.3.1 ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชำระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการตอง

ติดตามอยางใกลชิด และดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับ

การเปดเผยขอมูล  

7.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเปน

ธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายบริหารรายงานสถานะ

อยางสม่ำเสมอ  

7.3.3 คณะกรรมการตองมั่นใจไดวาการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของ

บริษัท ไมวาจะดวยวิธีการใดจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำรายงานความยั่งยืน 

แนวปฏิบัต ิ

7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึง

การปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย

คำนึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ท้ังนี้ อาจเปดเผยขอมูลดังกลาวไว

ในรายงานประจำป หรืออาจจัดทำเปนเลมแยกตางหากตามความเหมาะสมของกิจการ  

7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องที่สำคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนำไปสู

การสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน  
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 หลักปฏิบัติ 7.5 

บริษัทมีแผนกวิเคราะหการเงินและลงทุนสัมพันธท่ีทำหนาท่ีสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา  

 แนวปฏิบัต ิ

7.5.1 บริษัทมีนโยบายการสื ่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปดเผยขอมูล 

(disclosure policy) เพื่อใหมั ่นใจไดวาการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยาง

เหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางท่ีเหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพย 

รวมทั้งมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันทั้งองคกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว มีรายละเอียดกำหนดไวใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท อีสท วอเตอร  

7.5.2 คณะกรรมการกำหนดใหกรรมการผูอำนวยการใหญ หรือผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญสาย

การเงินและบัญชี หรือผูอำนวยการฝายการเงินและผูจัดการแผนกวิเคราะหการเงินและลงทุนสัมพันธ เปนผูท่ี

รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก  

7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลใหฝายบริหารกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ 

เชน การจัดใหมีหลักปฏิบัติในการใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลที่มีผลตอราคาหลักทรัพย รวมท้ัง

กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธใหชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารและการเปดเผยขอมูล

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 หลักปฏิบัติ 7.6  

 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

 แนวปฏิบัต ิ

7.6.1 บริษัทเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและนำเผยแพรผานทาง www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยฝายบริหารนำเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด รวมท้ังใหขอมูลยังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทดวย 

โดยขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทประกอบดวย 

(1) วิสัยทัศนและคานิยมของบริษัท  

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของป

กอนหนา  

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปท่ีสามารถใหดาวนโหลดได  

(6) ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนำเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ  

(7) โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม  

http://www.uu.co.th/
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(8) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)  

(9) กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง  

(10) การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

(12) ขอบังคับบรษัิท หนังสือบริคณหสนธิ  

(13)  นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการตอตานคอรรัปชัน นโยบายการกำกับ 

ดูแลและจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงดานตางๆ  

(14)  กฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท 

(15)  จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ  

(16)  ขอมูลติดตอหนวยงานหรือรองเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เลขานุการ

บริษัท เชน ชื่อบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลได หมายเลขโทรศัพท อีเมล 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน  

 หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการตองดูแลใหม่ันใจวาผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท  

 แนวปฏิบัต ิ

8.1.1 คณะกรรมการตองดูแลใหเรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบตอทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ไดผานการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผูถือหุน โดยเรื่อง

สำคัญดังกลาวจะถูกบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน  

8.1.2 คณะกรรมการตองสนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุน เชน  

(1) การกำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถอืหุนเสนอเปนวาระ

การประชุม ซึ ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื ่องที ่ผ ู ถ ือหุ นเสนอบรรจุเปนวาระ 

คณะกรรมการตองแจงเหตุผลใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ  

(2) หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการตองดูแลใหมีการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

8.1.3 คณะกรรมการตองดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ

ตอการใชสิทธิของผูถือหุน  
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8.1.4 คณะกรรมการตองดูแลใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารที่เกี่ยวของและ

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวันประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการตองเปดโอกาสใหผู ถือหุ นสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกำหนด

หลักเกณฑการสงคำถามลวงหนา และเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารที่เกี ่ยวของตองจัดทำและเผยแพรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ  

หนังสือนัดประชุมผูถือหุนตองประกอบดวย  

(1) วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน  

(2) วาระการประชุมโดยระบุวาเปนวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบงเปนเรื ่องๆ อยาง

ชัดเจน เชน ในวาระที่เกี ่ยวกับกรรมการ ไดแยกเรื ่องการเลือกตั ้งกรรมการและการอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการเปนแตละวาระ  

(3) วัตถุประสงคและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระการประชุมที่เสนอซ่ึง

รวมถึง 

ก. วาระอนุมัติจายปนผล – นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลท่ีเสนอจายพรอมท้ัง

เหตุผลและขอมูลประกอบ ในกรณีท่ีเสนอใหงดจายปนผล ควรใหเหตุผลและขอมูลประกอบเชนกัน  

ข. วาระแตงตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหนงกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ี

เสนอ และในกรณีที่เปนการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขามาดำรงตำแหนงอีกครั้ง ใหระบุขอมูลการเขารวม

ประชุมปท่ีผานมา และวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท  

ค. วาระอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทน

ของกรรมการแตละตำแหนง และคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท้ังท่ีเปนตัวเงินและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  

ง. วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี – ชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณทำงาน ความเปน

อิสระของผูสอบบัญชี คาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด  

(5) ขอมูลประกอบการประชุมอ่ืนๆ เชน ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจงผลคะแนน

เสียง สิทธิของหุนแตละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน เอกสารท่ีผูถือหุนตองแสดงกอนเขาประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนท่ีของ

สถานท่ีจัดประชุม เปนตน   

 หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการตองดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน  
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 แนวปฏิบัติ  

8.2.1 คณะกรรมการควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเขา

รวมประชุมของผูถือหุน เชน ชวงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการอภิปราย สถานท่ีจัดประชุม

ท่ีสะดวกตอการเดินทาง เปนตน  

8.2.2 คณะกรรมการตองดูแลไมใหมีการกระทำใดๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสการเขาประชุมหรือสราง

ภาระใหผูถือหุนจนเกินควร เชน ไมควรกำหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนำเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงตนเกินกวาท่ีกำหนดไวในแนวทางปฏิบัติของหนวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวของ  

8.2.3 คณะกรรมการควรสงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผู

ถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ 

8.2.4 ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุมใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแตละวาระการประชุมท่ีกำหนดไว

ในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและตั้งคำถามตอที่ประชุมใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับบริษัทได  

8.2.5 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถรวมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได กรรมการในฐานะผูเขารวมประชุมและใน

ฐานะผูถือหุนไมควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจำเปน โดยเฉพาะ

วาระสำคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ  

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีเก่ียวของควรเขารวมการประชุม เพ่ือผูถือหุนสามารถซักถามใน

ประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของได  

8.2.7 กอนเริ่มการประชุม ผูถือหุนควรไดรับทราบจำนวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

ดวยตนเองและของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง  

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ 

เชน ผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ  

8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และสงเสริมใหมี

บุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนท่ี

เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระใหท่ีประชุมทราบพรอมท้ังบันทึกไวในรายงานการประชุม  

 หลักปฏิบัติ 8.3 

 บริษัทเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวน 

แนวปฏิบัต ิ

8.3.1 บริษัทเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท  

8.3.2 บริษัทสงสำเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน

นับจากวันประชุมผูถือหุน  
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8.3.3 รายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารท่ีเขาประชุม และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม ไมเขา

รวมการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

งดออกเสียง) ของแตละวาระ  

(3) ประเด็นคำถามและคำตอบในท่ีประชุม รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


