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ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

วิสัยทัศน์ (SO VISION)  สร้างความแตกต่าง และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียน ในด้าน

ความย่ังยืนทั้งทางธุรกิจ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ฉลากแบบมีกาวในตัว 

  

พันธกิจ (SO MISSION) 

- ขยายการเติบโตอย่างครอบคลุมโดยเน้นภูมิภาคอาเซียน  

- ประยุกต์และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ล ้าสมัย 

- สร้างสรรค์โอกาสที่มีคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่ย่ังยืนตลอดจนการควบรวมกิจการ 

- ส่งมอบการให้บริการครบวงจรที่ไว้วางใจได้ 

 

 

ส่วนที่ 2 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด และบริษทัในเครือ ( เรียกรวมว่า “บริษัท” ) ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการ

จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการส าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส 

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงาน

ใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพ่ือให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพ่ือประโยชน์ในการสร้าง

คุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม

โดยรวม บริษัทจึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

หลักกำรและนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม

หลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  8  หลักปฏิบัติ ดังนี้  

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 

 

หลักปฏิบัติ 1: บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับ

ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (governance 

outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้

เสีย  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแล

กิจการที่ดี  
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1.2.1 คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือ

ขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึง

หลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

เข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอ้ือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

(duty of care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการ

อนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท า

รายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนด

ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัด

ให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของ

องค์กร 

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการ

บริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็น

การปลดเปล้ืองหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่าย

จัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการด าเนินการ  
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หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได้ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร 

เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณา

ร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการจะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไป

ด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่

เหมาะสม ซ่ึงได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  

ง. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะก ากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ

อนุมัติแล้ว  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด าเนินงาน การ

จัดซ้ือจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และติดตาม

ดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

ข. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

ในการนี้  บริ ษัทได้ก าหนดให้ เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติ 

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง 

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ประกาศข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ของบริษัทต่อไป 

3. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการ ซ่ึงมีอ านาจผูกพันบริษัท ได้ 

4. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

5. พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่

รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีก าไร

พอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

คราวต่อไป 

8. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรณีที่ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง 
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9. มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปี และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างย่ังยืน 

10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

เป็นประจ าทุกปี 

12. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

13. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อ านาจการบริหาร การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนด 

14. ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

งานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยจัดท าเป็นคู่มือ

อ านาจด าเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือ

ชื่อเพ่ือรับรองงบ การเงินดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และต้องครอบคลุมในเรื่องที่ส าคัญๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก าหนด 

18. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติโดยรวม 

20. ด าเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 

รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

21. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

และการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม  และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทราบและยึดถือ

อย่างจริงจัง 
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22. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การ

บริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อม

ที่จะคัดค้านการกระท าของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

23. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

24. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมินติดตาม 

และบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญได้ 

25. จัดให้มี เลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

26. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

27. จัดให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

28. จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

29. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรและนโยบายที่ส าคัญของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นประจ าทุกปี 

30. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษา

ภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

31.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

32. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

33. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและ

ภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาใน

หลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program 
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ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบันอ่ืนๆ จัด

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

หลักปฏิบัติ 2: ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทที่เป็นไปเพ่ือควำมย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) 

เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า 

ผู้มีสว่นได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 

(objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 

และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมของ

องค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออ่ืนๆ  

ในท านองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดย

พิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม 

(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

(4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 

(5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท 

(6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลูกค้า 

(value proposition) 

(7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้ 

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความ

รับผิดชอบในผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) 

ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น  
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2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือ ประจ าปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการน า

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจน

โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์

ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบใน

ระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องตลอดสาย value 

chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสียกับบริษัทไว้ชัดเจน เพ่ือให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มี

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล 

กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับ

ดูแล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจัดระดับ

ประเด็นดังกล่าวตามความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพ่ือเลือก

เรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการให้เกิดผล 

2.2.3 ในการก าหนดกลยุทธ์คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพ

ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ 

คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด

จริยธรรม (unethical conduct) 
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2.2.5 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ

แผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

2.2.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่

เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและ

ติดตามผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง

ขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 

3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่า จะได้

คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก

ที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็น

เก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถ

ท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วน

การถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ใน

รายงานประจ าปีและบน website ของบริษัท 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง

มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดง
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ความคดิเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือก ากับดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส และเพ่ือให้การบริหารและด าเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่   (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ (5) คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและ

มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการ

เงินเพ่ือท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ

และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเ จ้าหน้ าที่บริหารมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 

คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้

คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่

ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะ

ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ

อภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้

ความเหน็ได้อย่างอิสระ 

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

(6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อ่ืนๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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(7) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียและ

คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 

 

3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็น

สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ

บริหารคณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) หรือ 

(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า 

(9) ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการ

อิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  

3.2.6 เพ่ือให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูล และเสนอแนวทาง

พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่

ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็น

กรรมการอิสระ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม

รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะน าเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหา

กรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม   คณะกรรมการสรรหาจะ

ค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย 

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา

ในกระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี 

รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้

โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้

ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และ

ประธานควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้ง

ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท 

(เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้

เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อน

ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวน

เงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท

ย่อยด้วย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการโดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการ

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่

กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควร

เกินห้า (5) บริษัท รวททั้งบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
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บริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผย

หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผย

ให้เป็นที่รับทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อมในกิจการอ่ืนที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพ่ือประโยชน์ของตน 

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ตามความเหมาะสม 

3.5.5  ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงาน

ของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซ่ึงรวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของ

บริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้  

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ 

(1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้

ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย 

และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท า

รายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียว

โยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัท

ย่อย เป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยส าคัญ

ต่อบริษัทในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 

Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
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ในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงิน

ของบริษัทได้มีตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

 

หลักปฏิบัติ 3.7    

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการ

ท างานของกรรมการรายบุคคล เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้  

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง 

(1) ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควร

ก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้อง

เป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross 

evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ

เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) ปี และเปิดเผย

การด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน าไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ

องค์ประกอบคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน า

และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการในรายงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการ

ล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

3.9.2 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างน้อย 4 

ครั้งต่อปี เพ่ือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า

ตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็นและเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอ

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4 เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้า

ก่อนเข้าประชุม 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาส

รู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 

คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของ

บริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่

มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท าหน้าที่เป็น

ประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส าคัญ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่าง

เป็นธรรม 

3.9.9 ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัย

ส าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ 
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3.9.10 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้านไว้

ในรายงานการประชุม 

3.9.11 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ 

เอกสารส าคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และ

บน website ของบริษัท 

3.9.12 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้ 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ าปีของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด หรือได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มี

ความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

5. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพ่ึงปฏิบัติด้านการ

ก ากับดูแลในการด าเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

6. ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

กฎหมาย 

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ง

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 

11. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ และ

การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็น

ผู้บริหารระดับสูง 

4.1.3 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้มีการ

เตรียมการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้

ได้รับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการมีการก าหนดกฎบัตร เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

ด้ำนกำรสรรหำ 

1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลักษณะและการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่

ต้องการให้มี เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาในแต่ละครั้ง 

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือ



นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

 

22 

 

หุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้

กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 

3. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการท่านที่ครบ

วาระการด ารงต าแหน่งในครั้งนั้นให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนต้องน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการท่านนั้นมาเป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาด้วย 

4. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

5. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือ

หุ้น 

7. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้น เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

8. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน เพ่ือความ

ต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อ านวยการสาย

งานขึ้นไป 

ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มี

ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผล

งานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท ประสบผลส าเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทน

ตามผลการด าเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่ อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผล

ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน 

และผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

4. ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินประจ าปีของกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการเพ่ืออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร

ระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

5. พิจารณาทบทวนกรอบการด าเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือน

ประจ าปี โบนัสประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

-  พิจารณาภาพรวมและกรอบการด าเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน  

การขึ้นเงินเดือนประจ าปี และ โบนัสประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน  

ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพ่ือความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็น

การตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

-  พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจ าปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษ

อ่ืนๆ ที่บริษัทก าหนดให้พนักงาน 

ด้ำนก ำกับดูแลกิจกำร 

  1.   ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท และนโยบายการด าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

  2.   ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ

ฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ 

  3.   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่

ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

  4.   ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสม เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

  5.   ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะก ากับดูแลให้มี

การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะก าหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 



นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

 

24 

 

 (1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงาน

ระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

 (2)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ

ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 (3)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1)  เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การ

ประเมินผลงานควรจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กล

ยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์

การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

 (2)  ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควร

เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพ่ือการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

 (3)  อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

4.2.3 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจน

อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหาร

ระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 

4.2.4 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน

ส าหรับทั้งองค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ

บริหารและการด าเนินงานของบริษัท 

4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ใน

รูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ

นโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 
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4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ

ควบคุมบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจที่เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์

ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรมเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดูแลให้

พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

ในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง 

 

หลักปฏิบัติ 5: กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ

การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการน าไป

เป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสริมการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อม

ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการ

ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทั้ง

การร่วมมือกับคู่ค้า 

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า 

คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาด

จริยธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้

ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท  
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5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กร

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความย่ังยืน โดยจัดท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก าหนด

ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่า

ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนา

ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืนๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด

ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ 

รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิด

ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาหรือ

ข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้

ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบ

ธุรกิจระหว่างกันอย่างย่ังยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการ

ที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ

ความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่

สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น ้า 

การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ โดย

บริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท

อ่ืนๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 
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หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้

ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผล

กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้ค านึงถึงผลกระทบและความ

คุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้าง

คุณค่าให้แก่บริษัทอย่างย่ังยืน 

5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดย

ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) 

ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และ

ธรรมชาติ (Natural Capital)  

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม

โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทาง

เพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและ

จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ 

(1) บริษัทได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(2) บริษั ทมี ร ะบบการรั กษาความปลอดภัยของข้ อมู ล  ในการรั กษาความลับ 

(Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 

รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

(Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

(4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน 

งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระบบการบริหารงานและ

การปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะช่วย

ให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการ

ด าเนินงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง (ซ่ึงประกอบด้วย 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความส าคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความส าคัญ แบ่งออกเป็นดังนี้ ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Fraud Risk Governance) 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงของระบบบัญชีและ
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การเงิน (Financial Risk)  และความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ (Economic Risk)  สังคม (Social Risk 

Management) และการเมือง (Political Risk)  

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ

ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อน

เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่

ส าคัญ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และ

แผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 

6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เก่ียวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มี

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมิน

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย 

6.1.9 เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซ่ึง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ

เสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง

แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการ

บริหารและควบคุมความเสี่ยง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ

นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้ 
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5. ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง 

8. มีอ านาจในการเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทที่ให้

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ 

9. รายงานผลเก่ียวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

10. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 

11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

ซ่ึงทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย

มีหน้าที่ดังนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท า

รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการ

สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
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ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบ

บัญชี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุม

กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในเรื่อง

ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง

น้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ

เงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดท ารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่าย

จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า

เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

12. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็น

หรือให้ค าปรึกษากรณีจ าเป็น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ

รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี พิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3   คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออ านวยให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือ

แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง

บริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 

ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร  



นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

 

33 

 

6.3.1   คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการ

ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) 

และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

(Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ

พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ

ด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

โดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อน

การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

จะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้

ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่

ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้

เบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้

เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้ง

เปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะ

ก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง คือ (1) ต่อคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรงผ่านเลขานุการ

บริษัท และ/หรือ (2) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้โดยบริษัทจะเก็บ

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 
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ส าหรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอ

ภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถย่ืนเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งให้ความคุ้มครอง

แก่พนักงานผู้ย่ืนเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูลจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น 

การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีการปฏิบัติไว้ในคู่มือพนักงานและระเบียบ

ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันทาง E-mail ของพนักงาน  

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วย

เจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7: รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว

หมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และ

นักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องโดย

ในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท 

            -  โทรศัพท์ : (+66) 03 445 2000 

-  E-mail : Sethaporn.s@pmclabel.com 

-  หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท 

   เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

   จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
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7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 

56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการ

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

เพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ

กลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของ

กลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ช าระหนี ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท 

และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไข

โดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนิน

กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะ

พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ 

ทั้งนี้ ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะ

ติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับ

การเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน

สถานะอย่างสม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหา

ทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
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หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึง

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่

การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการ

เปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อ

ราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็น

ผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ

สามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.5.4 บริษัทให้ความส าคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทจึงได้จัดตั้ง

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ซ่ึงรวมถึงผู้

ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน 

(Two-way communications)  

โดยด้านหนึ่งคือ การน าข้อมูลบริษัท เผยแพร่สู่นักลงทุน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการด าเนินงาน 

ผลประกอบการ และเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง 

ครบถ้วน และทันต่อเวลาส าหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือการรับฟงัความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุน น าเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้รับทราบมุมมอง

ของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยรายงานเป็นรายไตรมาส 
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 ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดท าดัชนีชี้วัดผลการ

ด าเนินงานเพ่ือให้เห็นการพัฒนาของงาน เช่น จ านวนครั้งการประชุมกับนักลงทุน จ านวนครั้งกิจกรรม 

Roadshow ที่เข้าร่วม การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแบบส ารวจความ

พึงพอใจประจ าปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่กลุ่มนักลงทุนได้ดีย่ิงขึ้น 

 กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ 

สามารถติดต่อมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ : (+66) 03 445 2000 E-mail Address : 

Sethaporn.s@pmclabel.com 

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทาง

อ่ืนด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท 

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน 

และของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อ

ต่างๆ 

(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special 

purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 
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(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 

(13) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง  

(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดย

เรื่องส าคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้

สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยบริษัทจะน าหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่าน

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ

กรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระ

การประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้ง

เหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
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8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง และ

เผยแพร่บน website ของบริษัท www.pmclabel.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน 

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องจะถูกจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ

เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย  

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ือ

อนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้ง

กรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่

เสนอซ่ึงรวมถึง 

ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผล –วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล   อัตราเงินปันผลที่เสนอ

จ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้

อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ 

ข. ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวน –วาระแต่งตั้งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธ ีการ

สรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม

กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

ค. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด –วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้ง

ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ง. ริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างานชื่อผู้สอบบัญชี บ –วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
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(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอ่ืนๆ เช่น รายงานประจ าปี ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่

บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการ

มอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น  

 

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้า

ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่

สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้าง

ภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน

เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่

สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไป

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  

และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องให้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทน

ของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือ

หุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 

1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้ง

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งมอบฉันทะเพ่ือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพ่ือสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/

หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับ

หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  

นลงทะเบียนล่วงหน้โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งใช้ระบบ 

Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ 
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8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค านึงถามต่อที่ประชุมในเรื่อง

ที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

8.2.5 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและ

ในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้น

สามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงท าหน้าที่เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนน จากนั้นให้บริษัทแจ้งผู้

ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 

วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามล าดับวาระที่ได้

แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายแสดงความคิดเห็น และซักถามได้อย่างมีอิสระเท่าเทียมกันและตอบค าถามอย่าง

ตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายพอสมควร 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ

เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริมให้มี

บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการและวาระที่ประชุมที่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการได้ทีละคนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลบริษัท ซ่ึงเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่  

www.pmclabel.com หรือ สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 03 445 2000 หรือ 

Email Address : Sethaporn.s@pmclabel.com 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง

ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป 
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8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์

ของบริษัท ที่ www.pmclabel.com  

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม 

ไม่เข้าร่วมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่

เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี    

ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

       บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

       

 

   (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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