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 การกำากับดูแลกิจการที่ดีมีความสำาคัญต่อบริษัทจดทะเบียน 
เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย และนำาไปสู่ความม่ันคงเจริญก้าวหน้า
จึงกล่าวได้ว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

 นับแต่ปี 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และ
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำาคัญ และประโยชน์ของ
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเสนอหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ข้อ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก ซึ่งต่อมา
ในปี 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน โดยเทียบเคียงกับหลักการกำากับดูแลกิจการของ The 
Organization for Economic Co-Operation and Development
(OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และ
ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate
Governance - Reports on the Observance of Standards and
Codes (CG-ROSC)

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมให้
บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทพัฒนาระดับการกำากับดูแล
กิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท
และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต
ของตลาดทุนไทย ดังน้ัน ในปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ทำาการปรับปรุง
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนอีกคร้ัง โดยเป็นการ
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ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของแนวปฏิบัติท่ีดีของท้ัง 5 หมวด ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN
CG Scorecard) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้วัดระดับ “การกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน” สำาหรับประเทศในกลุ่ม ASEAN  อันจะทำาให้ 
“หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมตลาดทุน
และเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้มีมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น 
นอกจากน้ี ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าสู่
การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN อีกด้วย  
 
 ในการปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2555 น้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากบริษัทจดทะเบียนในการตอบแบบสอบถามถึงระดับความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามหลักการท่ีปรับปรุงใหม่ รวมท้ังได้รับความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงจาก คณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำาข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาและปรับปรุงให้
หลักการฉบับนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนไทย
  
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้นำา
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
ตลาดทุนไทย และระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2000 
E-Mail Address : cgcenter@set.or.th
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หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555

 การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล

ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ระบบท่ีจัดให้มี

โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  

ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำาไปสู่

ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำานึงถึง

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 

แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหา

แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

 เน้ือหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. ส่วนของหลักการ เป็นเร่ืองสำาคัญเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ

     ที่บริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติ

 2. ส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี เป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการ

     ดำาเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตาม

     หลักการในส่วนแรกได้
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ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

 1. บริษัทจดทะเบียนควรนำ�หลักก�รไปปฏิบัติให้ม�กท่ีสุดหรือ

     ชี้แจงเหตุผล (Comply or Explain)

     หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับน้ีเป็นข้อเสนอท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ

เห็นว่าจะทำาให้บริษัทจดทะเบียนสามารถยกระดับการกำากับดูแลกิจการ

ให้ทัดเทียมกับสากลได้ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน

ควรนำาหลักการฉบับน้ีไปปฏิบัติให้ได้มากท่ีสุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท หรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำาให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ พร้อมเหตุผลหรือมาตรการทดแทนท่ีบริษัท

นำามาใช้ 

 

 2. ก�รเปิดเผยข้อมูลก�รปฏิบัติ

    การเปิดเผยข้อมูลผลของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีไป

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้อง เป็นหน้าท่ีท่ีสำาคัญ

ของบริษัทจดทะเบียน โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีของบริษัท เร่ิมต้ังแต่การ

นำาส่งข้อมูลประจำาปี 2556 ซึ่งมีกำาหนดส่งในเดือนมีนาคมและเมษายน 

2557 ตามลำาดับ เป็นต้นไป  

    นอกจากน้ัน บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทผ่านช่องทางอื่นตามที่เห็นว่า

เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องสามารถ

เข้าถึงได้สะดวก เช่น website ของบริษัท เป็นต้น
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นิย�มของคำ�ที่สำ�คัญ

คำ�ที่ใช้

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา

คว�มหม�ย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้อำานวยการ
หรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เทียบเท่า

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำาของ
บริษัทนั้น

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึน
เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ี
กำากับดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐาน
รัดกุมเพียงพอ ท้ังน้ี องค์ประกอบ คุณสมบัติ
และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำาหนด

กรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
และผู้บริหารของบริษัทน้ันและต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนกำาหนด

คณะกรรมการกลุ่มย่อยท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึน
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้าน
ใดด้านหนึ่ง

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึน
เพื่อทำาหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ

Chief Executive Officer (CEO)
Managing Director (MD)
President

Non-Executive Director (NED)

Remuneration Committee
/Compensation Committee

Audit Committee

Independent Director (ID)

Committee

Nomination Committee





หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

R I G H T S   O F

                       S H A R E H O L D E R S
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หลักก�ร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในคว�มเป็นเจ้�ของโดยควบคุม
บริษัทผ่�นก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รให้
ทำ�หน้�ท่ีแทนตนและมีสิทธิในก�รตัดสินใจ
เก่ียวกับก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญของบริษัท
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น



7 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมี

ส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 

เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ

บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 

 ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

และข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลา

อันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า 

มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม

 

 คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของ

ผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น



8 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
      1.1. คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือ

  ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

  ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

      1.2. คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา

  สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำาช้ีแจงและเหตุผล

  ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุ

  ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

  หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเว้นการ

  กระทำาใดๆ  ท่ีเป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ

  ศึกษาสารสนเทศของบริษัท

      1.3 คณะกรรมการควรอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้

  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และ

  ควรละเว้นการกระทำาใดๆ  ท่ีเป็นการจำากัดโอกาสการ

  เข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียง

  ลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

  สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

      1.4 คณะกรรมการบริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถาม

  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่ง

  คำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

  พร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี

  บริษัทควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า 

  ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
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      1.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ

  รูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนน

  เสียงได้ และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

  เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 2. ก�รดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น
      2.1 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้บริษัทนำาเทคโนโลยีมาใช้

  กบัการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ

  คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุม

  สามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

      2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น

  สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

      2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

  รายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการ

  แต่งตั้งกรรมการ 

      2.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลท่ีเป็น

  อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

  ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่

  ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

      2.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน

  เสียงในวาระท่ีสำาคัญ เช่น การทำารายการเก่ียวโยง การ

  ทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น 

  เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง

  ในภายหลัง
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      2.6 ประธานในท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ

  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ

  ตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

 3. ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม และก�รเปิดเผยมติ
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
      3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรบันทึกการช้ีแจงข้ันตอน

  การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม

  ทราบก่อนดำาเนินการประชุม รวมท้ังการเปิดโอกาสให้

  ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็น หรือซักถาม นอกจากน้ี ควรบันทึก

  คำาถามคำาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี

  ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร

  รวมถึงควรบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ

  กรรมการที่ลาประชุมด้วย

      3.2 บริษัทควรเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการ

  ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ

  ผู้ถือหุ้นในวันทำาการถัดไปบน website ของบริษัท







หมวดที่ 2

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

E Q U I T A B L E  T R E A T M E N T



14

หลักก�ร
ผู้ถือหุ้นทุกร�ย ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริห�ร
และผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร รวมท้ังผู้ถือหุ้น
ต่�งช�ติ ควรได้รับก�รปฏิบัติท่ีเท่�เทียมกัน
และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิด
สิทธิควรมีโอก�สได้รับก�รชดเชย

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

Equ i t a b l e  T r e a tmen t
      o f  S h a r e h o l d e r s
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 การสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

จะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำาคัญ

ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำากับดูแล

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในหลักการหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

 คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะท่ี

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

ควรกำาหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง

โดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหาร

ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

(Abusive self-dealing) ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอ่ืน เช่น การซ้ือขาย

หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำาข้อมูลภายในไป

เปิดเผยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ

หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

 คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ท้ังน้ี กรรมการและ

ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว 



16 หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ก�รให้ข้อมูลก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น
      1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุม

  พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ

  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของ

  บริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

      1.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

  กฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียง

  ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ

  ประเภทของหุ้น 

      1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ควรจัดทำา

  เป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือ

  เชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

 2. ก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
      2.1 คณะกรรมการควรกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น

  ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน 

  ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือแสดงถึง

  ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะ

  เพ่ิมวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ 

      2.2 คณะกรรมการควรกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ เช่น ให้

  เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือน
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  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา

  ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการ

  เสนอช่ือ

      2.3 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้

  แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญ

  ท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

      2.4 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน

  การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายคน

 3. ก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
     คณะกรรมการควรกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน

ในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มี

หน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว

ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมท้ังให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี

 4. ก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร
      4.1 คณะกรรมการควรมีข้อกำาหนดให้กรรมการรายงานการมี

  ส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และ

  บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

      4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมี

  นัยสำาคัญในลักษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าว

  ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการ

  มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน
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หลักก�ร
ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับก�รดูแลจ�กบริษัทต�มสิทธิ
ท่ีมีต�มกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมก�รควร
พิจ�รณ�ให้มีกระบวนก�รส่งเสริมให้เกิดคว�ม
ร่วมมือระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในก�ร
สร้�งคว�มมั่งคั่ง คว�มมั่นคงท�งก�รเงินและ
คว�มยั่งยืนของกิจก�ร

หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

S  T  A  K  E     H  O  L  D  E  R 
STAKE  HOLDER 

STAKE  HOLDER 
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 ในระบบการกำากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ ได้แก่ 

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหน้ี และชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่

สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แต่ละกลุ่มโดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือ

ตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท ไม่ควรกระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน และควรกำาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

 คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่าง

ย่ังยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสีย

เหล่าน้ันได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทำาหน้าท่ีในการมีส่วนร่วม

ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ

ในประเด็นเก่ียวกับการทำาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไก

คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน  

เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องม่ันใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนSTAKE  HOLDER 
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แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
      1.1 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

  ได้เสียแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน อย่างน้อยในเร่ืองต่อไปน้ี

  (1) การกำาหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

       ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชย

       จากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า

       หรือบริการน้ัน

  (2) การอธิบายข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า

       หรือผู้รับเหมา

  (3) การอธิบายการดำาเนินการอย่างเป็นระบบของบริษัท

       ท่ีทำาให้ม่ันใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 

       ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

       การพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างสม่ำาเสมอ

  (4) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบ

       การของบริษัทต้ังอยู่

  (5) การจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้าน

       การทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุน

       กิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน

       ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

  (6) การกำาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิด

       สิทธิของเจ้าหน้ี

  (7) การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม

       รวมท้ังมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
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      1.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการและช่องทาง

  ในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

  โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website 

  หรือรายงานประจำาปีของบริษัท

 2. ก�รเปิดเผยก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และก�รจัดทำ�
ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
      2.1 บริษัทควรเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

  ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และบริษัทควร

  เปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

  ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

      2.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานแห่งความ

  ยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ใน

  รายงานประจำาปีหรือจัดทำาเป็นฉบับต่างหากแยกจาก

  รายงานประจำาปี
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หลักก�ร คณะกรรมก�รควรดูแลให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลสำ�คัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูล
ท�งก�รเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลท�งก�รเงิน
อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส 
ผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ย มีคว�ม
เท่�เทียมกันและน่�เชื่อถือ

หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
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 ข้อมูลสำาคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่

ข้อมูลทางการเงินต่างๆ  ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การทำาหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตาม

นโยบายต่างๆ  ดังกล่าว เป็นต้น

 คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคล

ภายนอกให้ความสำาคัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงใน

รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ท่ีอยู่ในฐานะท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการทำาหน้าท่ี “โฆษก” ของบริษัท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจแต่งต้ัง

ให้กรรมการท่านอ่ืนหรือผู้บริหารทำาหน้าท่ีดังกล่าวแทน โดยผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง

ควรทำาหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งควรมีการกำาหนดนโยบายการ

เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน นอกจากนี้

คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุน

สัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหาร

ของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็น

ข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
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แนวปฏิบัติที่ดี

 1. ก�รเปิดเผยข้อมูล
      1.1 คณะกรรมการควรมีกลไกท่ีจะดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูล

  ท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และ

  เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

      1.2 คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง

  และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ท่ีได้

  ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม

  นโยบายดังกล่าว รวมท้ังกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

  นโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน

  ช่องทางต่างๆ  เช่น รายงานประจำาปี และ website ของ

  บริษัท เป็นต้น

      1.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ

  คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

  รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี  

      1.4 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบาย

  และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

  Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบ

  การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือให้นักลงทุน

  ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

  ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละ

  ไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน

  งบการเงินเพียงอย่างเดียว
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      1.5 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี 

  และค่าบริการอ่ืนท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

      1.6 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและ

  หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

  จำานวนคร้ังของการประชุมและจำานวนคร้ังท่ีกรรมการ

  แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็น

  จากการทำาหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

  ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงาน

  ประจำาปี

      1.7 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่

  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี

  และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือ

  ลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ท้ังน้ี จำานวนเงินค่าตอบแทน

  ท่ีเปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่าน

  ได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

 2. ข้อมูลข้ันต่ำ�ท่ีควรเปิดเผยบน website ของบริษัท
      2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและ

  ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ

  ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว

  คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ัง

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น 

  website ของบริษัท โดยควรกระทำาอย่างสม่ำาเสมอ

  พร้อมท้ังนำาเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน อน่ึง ข้อมูลบน

  website ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูล

  ต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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 (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

 (3) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร

 (4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

      ท้ังฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้

 (6) ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนำาสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการ

      กองทุน หรือส่ือต่างๆ

 (7) โครงสร้างการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม

 (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า

      และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)

 (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นต้ังแต่

      ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดและมีสิทธิ

      ออกเสียง 

         (10) การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

      ผู้บริหารระดับสูง

         (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

         (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่ม

      ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

         (13) นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

         (14) นโยบายด้านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียง

      ด้านต่างๆ

         (15) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารง

      ตำาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความ

      เห็นชอบจากคณะกรรมการ

         (16) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารง

      ตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
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      คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำากับ

      ดูแลกิจการท่ีดี

         (17) จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึง

      จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

         (18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุน

      สัมพันธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
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 คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ และ

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบ

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะ

กรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมี

ระบบงานท่ีให้ความเช่ือม่ันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ  ของบริษัท

ได้ดำาเนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

 

 คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มี

คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท รวมท้ัง

การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือ

เสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง

 

 กระบวนการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความ

โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม

หรือฝ่ายจัดการ และสร้างความม่ันใจให้กับบุคคลภายนอก

หลักก�ร คณะกรรมก�รมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อผล
ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระ
จ�กฝ่�ยจัดก�ร

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
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 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เพ่ือช่วย

ศึกษาและกล่ันกรองงานตามความจำาเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ีต้องอาศัย

ความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่

รับผิดชอบ กระบวนการทำางาน เช่น การดำาเนินการประชุมและการรายงาน

ต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

 กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของกรรมการและลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดง

ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง

และรอบคอบ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน นอกจากน้ี กรรมการ

ทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้

อย่างเต็มท่ี และเป็นหน้าท่ีของกรรมการท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง

ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ 

 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน์

ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง 

คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใสและ

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทน

กรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ

ตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร
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แนวปฏิบัติที่ดี

   1. โครงสร้�งคณะกรรมก�ร
 1.1 คณะกรรมการควรกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้

      ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในด้าน

      ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์

      กับบริษัท เพศ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการ

      บริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

      หลักท่ีบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการควรจัดให้

      มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของ

      คณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงจำานวนปีการดำารง

      ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงาน

      ประจำาปี และบน website ของบริษัท

 1.2 คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วย

      บุคคล ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอ

      ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำานวน

      ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่

      กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

 1.3 คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็น

      เก่ียวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำานวนท่ี

      สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด และกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

      กรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ

      เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
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       ในกรณีต่อไปน้ี คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ

      มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมด

  (1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็น

       บุคคลเดียวกัน

  (2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

  (3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็น

       บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

  (4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ

       บริหาร หรือคณะทำางาน หรือมี หรือได้รับมอบหมาย

       ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหาร

 1.4 คณะกรรมการควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของ

      กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำากับ

      ดูแลกิจการ

 

 1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น

      “กรรมการอิสระ” เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ

      เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

      โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

      ท่ีสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด นอกจากน้ี

      คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารง

      ตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง

      ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งต้ัง

      กรรมการอิสระนั้นให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป คณะกรรมการ

      ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว
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 1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

      ต่างกัน คณะกรรมการควรกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของประธาน

      กรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใด

      คนหน่ึงมีอำานาจโดยไม่จำากัด ควรแยกบุคคลท่ีดำารงตำาแหน่ง

      ประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

 

 1.7 คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่ง

      ประธานกรรมการ 

 1.8 คณะกรรมการควรกำาหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำารง

      ตำาแหน่งในบริษัทอ่ืน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำางาน

      ของกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และ

      เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ

      หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำาหนดจำานวน

      บริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งให้เหมาะสม

      กับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษัท

      จดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

      หน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำานวนบริษัท

      ที่กรรมการไปดำารงตำาแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการ

      เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย 

 1.9 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไป

      ดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการและ

      ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ท้ังประเภทของตำาแหน่ง

      กรรมการและจำานวนบริษัทท่ีสามารถไปดำารงตำาแหน่งได้ ท้ังน้ี

      ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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         1.10 บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซ่ึงทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้าน

      กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ

      และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

      รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  

      ดังนั้น  คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำาหนดคุณสมบัติ

      และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบัติ

      หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ควรเปิดเผย

      คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน

      ประจำาปี และบน website ของบริษัท

         1.11 เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

      อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ี

      เลขานุการบริษัท
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   2. คณะกรรมก�รชุดย่อย
 2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อกำาหนด

      ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้

      มีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนเพ่ือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี

      (1) คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วย

    สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธาน

    ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณา

    ค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย

    และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

    ระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดย

    คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร

    ระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ

    จะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

      (2) คณะกรรมก�รสรรห�

    คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ

    คณะกรรมการสรรหาทำาหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์

    และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

    เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

    ระดับสูง รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา

    ท่ีได้กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

    ซ่ึงจะนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ

    ท้ังน้ี ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการสรรหา

    กรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ
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 2.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษา

      ของคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณา

      ค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษาน้ันไว้ใน

      รายงานประจำาปี รวมท้ังความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้ง

      ทางผลประโยชน์

 2.3 ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน

      คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการ

      ชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

 2.4 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และ

      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

      มอบหมายจากคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหา และ

      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการประชุม

      อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี เพ่ือพิจารณา หารือ และดำาเนินการใดๆ 

      ให้สำาเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
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   3. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
 3.1 เรื่องที่ควรกำาหนดให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

      คณะกรรมการให้ครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปน้ี

      (1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับ

  การดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ

  กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และ

  งบประมาณ เป็นต้น

      (2)  การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบาย

  และแผนท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      (3)  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมท้ัง

  กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดำาเนินการกรณี

  มีการช้ีเบาะแส

      (4) การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมท้ัง

  แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร 

  (Succession Plan) 

 3.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ

      บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย

      ดังกล่าว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ 

      ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ1 คร้ัง

 3.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็น

      ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

      ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการ

      ดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

      จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
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 3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์

      อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

      ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อ

      ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยท่ี

      ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ

      คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด

      เกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ

      รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 3.5 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน

      ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

      และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงาน

      ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้รับผิดชอบในการ

      ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบ

      ท่ีสำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน

      ประจำาปี

 3.6 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง

      (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร โดยให้

      ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้

      คณะกรรมการทราบเป็นประจำา และควรมีการทบทวนระบบหรือ

      ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ

      1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ  

      ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึง

      การให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ

      ผิดปกติท้ังหลาย
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 3.7 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็น

      ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

      ความเส่ียงไว้ในรายงานประจำาปี

 3.8 คณะกรรมการควรจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับ

      ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง

      website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้ง

      เบาะแสอาจกำาหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ

      ตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล

      ตามกระบวนการที่บริษัทกำาหนดไว้และรายงานต่อ

      คณะกรรมการ

 3.9 คณะกรรมการควรมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแล

      รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการ

      ควรมีหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่ง

      ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้เป็น

      ไปตามนโยบายของบริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้อง

      ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และ

      ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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   4. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
 4.1 บริษัทควรจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุม

      คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

      ทราบกำาหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลา

      และเข้าร่วมประชุมได้ 

 4.2 จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้

      เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

      และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า

      6 คร้ังต่อปี ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัท

      ควรส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการทราบ

      ในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

      กำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง

      ต่อเน่ืองและทันการณ์

 

 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณา

      การเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจ

      ว่าเร่ืองท่ีสำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

      แต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่

      วาระการประชุม

 4.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการ

      ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม 

 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

      จำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้

      มีขึ้นในรอบปี 
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 4.6 ประธานคณะกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่

      ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

      ปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน ประธานกรรมการ

      ควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคน

      ควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองท่ีนำาสู่ท่ีประชุม รวมท้ัง

      ประเด็นการกำากับดูแลกิจการ 

 4.7 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหาร

      ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ

      รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง 

      และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการ

      พิจารณาแผนการสืบทอดงาน

 4.8 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศท่ีจำาเป็นเพ่ิมเติมได้จาก

      กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้

      รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกำาหนด และในกรณีท่ี

      จำาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา

      หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

 4.9 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น

      ผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น

      เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ  เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ

      โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ

      ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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   5. ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร 
 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผล

      การปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

      คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการ

      ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำาหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบ

      กับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมิน

      ท้ังคณะและรายบุคคล รวมท้ังเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน

      และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำาปี

 5.3 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนด

      แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ

      งานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ  3 ปี และเปิดเผย

      การดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี
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   6. ค่�ตอบแทน  
 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบ

      ได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี

      ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and

      Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ

      แต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

      เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ

      ค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมด้วย

 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็น

      ไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกำาหนดภายในกรอบ

      ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

      บริษัท โดยระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน

      จูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

      และต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ

 6.3 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมดหรือคณะกรรมการพิจารณา

      ค่าตอบแทนควรเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำา

      ทุกปีเพ่ือนำาไปใช้ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

      ผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการ

      ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน

      ผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

      การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นควรเสนอให้

      คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือ

      กรรมการอาวุโสควรเป็นผู้ส่ือสารผลการพิจารณาให้กรรมการ

      ผู้จัดการทราบ

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
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   7. ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร 
 7.1 คณะกรรมการควรส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มี

      การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

      กำากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

      ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

      ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจ

      กระทำาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

 7.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการควรจัดให้มี

      เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

      กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทาง

      การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

 7.3 คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพ่ือ

      ทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการ

      ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็น

      แผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติ

      หน้าท่ีได้

 7.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหาร 

      โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำาทุกปีถึงส่ิงท่ีได้ทำา

      ไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเม่ือพิจารณา

      แผนสืบทอดงาน
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Introduction

Introduction

 Good corporate governance (CG) is an essential
characteristic of listed companies. Having good CG means that 
the company has efficient, transparent, and auditable management
systems that create trust and confidence amongst its shareholders,
investors, other stakeholders and all relevant parties. A company
with a management system that creates trust and confidence 
among all stakeholders has excellent opportunities for sustainable
growth, so we can say that good CG adds to a firm’s value and
sustains its growth.

 In 2002, The Stock Exchange of Thailand (SET) supported
listed firms have to good CG by proposing the 15 Principles of
Good Corporate Governance as preliminary guidelines for them
to implement. In 2006, the Principles were revised to be comprehensive
and comparable to the Principles of Corporate Governance of 
the Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD). The current version also includes recommendations 
made by the World Bank in its Report on the Observance of 
Standards and Codes related to Thai CG (CG-ROSC).

 SET has continuously supported listed firms to establish
their CG systems, and expects all listed companies’ boards and
management teams to develop their systems to be comparable
with international standards, benefitting the companies themselves,
the Thai capital market and the sustainable development of the
Thai economy. Therefore, in 2012, 2006 Principles were revised
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to be compatible with ASEAN CG Scorecard criteria, which is
used to assess and rank listed companies’ CG practices in ASEAN,
thus making them again up-to-date, bringing the Principles to
a higher level, and helping make Thai listed firms ready for 
competition in ASEAN.

 SET has received a considerable amount of valuable 
input from listed companies, both through their-self assessments
and their comments during public hearings. The Securities and 
Exchange Commission, Corporate Governance Center Committee and 
the Association of Listed Companies also have provided their 
valued feedback. SET thanks all parties concerned for their 
insightful contributions, which were taken into consideration 
when finalizing this version of the CG Principles to be compatible 
with the Thai business environment. 

Good Governance Development & Alliance Department
The Stock Exchange of Thailand

Tel. 02-229-2000
E-Mail Address : cgcenter@set.or.th



Corporate Governance Center Committee

Professor Hiran Radeesri 

Chairman

Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya 
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Mr. Yuth Vorachattarn 
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  Professor Dr. Warapatr Todhanakasem 
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Mrs. Patareeya Benjapolchai
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The Principles of Good Corporate

Governance for Listed Companies

 SET defines CG as a set of structures and processes 

of the relationships between a company’s board of directors, its

management and its shareholders to boost the company’s 

competitiveness, growth and long-term shareholder value, taking

into account the interests of other company stakeholders.  

 The Principles of Good Corporate Governance for Listed

Companies, revised in 2012, are divided into two parts, the

principles themselves and the recommended best practices.

Nonetheless, this document does not include the issues concerning

CG that have already been specified in laws and regulations. The

principles and the recommended best practices are presented 

in 5 categories, namely:

 1. Rights of shareholders

 2. Equitable treatment of shareholders

 3. Role of stakeholders

 4. Disclosure and transparency 

 5. Responsibilities of the Board

 The principles cover all important issues concerning 

good CG, whilst the content in the recommended best practices

offers supplementary descriptions or means to enable companies

to implement the principles. 
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Listed companies and the Principles 

of Good Corporate Governance

 1. Comply or explain

     SET recommends that the boards of directors and 

management teams of listed companies comply with the principles to

improve their systems of corporate governance to be internationally

comparable. The principles can be adapted by each company 

to best fit the individual firm’s functional needs. If they choose 

not to comply with any principles, they should explain thoroughly

the reasons for not doing so.

 

 2. Disclose implementation

    Shareholders, investors, other stakeholders and other

parties expect that listed companies will disclose their implementation

of the principles, whether they are strictly complied with or whether

adaptations have been made. If they choose not to comply or 

adapt, they are expected to thoroughly explain their reasons for

not doing so. Firms have been requested to start disclosing their

implementation of the principles in their 2013 annual statements

(Form 56-1) and annual reports. The first reports are due in March

and April 2014, respectively.

   In addition, firms should disclose their implementation

of the CG principles via other channels that are the most convenient

for their shareholders, investors, other stakeholders and other 

relevant parties, e.g., the company’s website.
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Some definitions used in the Principles

of Good Corporate Governance for Listed

Companies

Word

Managing director (MD)

Non-executive director (NED)

Remuneration Committee/ 
Compensation Committee

Audit Committee

Nomination Committee

Independent director (ID)

Committee

Definition

Includes the position of chief executive officer (CEO), Managing
director (MD), president, or the head of the company’s 
management team.

A director who has no position in the company’s management
team, and is not a part of the temporary management of such
a company.

Committees appointed by the board of directors to consider
in what form and how much directors and top executives 
should be compensated.

A body appointed by the board of directors and charged 
with oversight of financial reporting, disclosure, internal control
and internal audit to make sure that the firm’s financial records
and reporting fully meet Thai Generally Acceptable Accounting
Principles. Composition of the committee and qualifications 
and responsibilities of committee members shall be prescribed
by the Capital Market Supervisory Board and SET.

Committees appointed by the board of directors to consider
in what qualifications directors and top executives should 
be elected.

A director who is independent from the major shareholders
or the group of major shareholders and has the full qualifications
prescribed by the Capital Market Supervisory Commission.

A group of directors appointed by the board of directors to
do specific tasks on behalf of the board. They help the board
in studying and screening selected important or sensitive 
issues related to CG, such as remuneration of directors.





Section 1

Rights of shareholders

R I G H T S   O F

                       S H A R E H O L D E R S
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Principles Shareholders own the company,
controlling it by appointing the
board of directors to act as their
representatives. Shareholders are
eligible to make decisions on any
significant corporate changes. Therefore,
the company should encourage 
shareholders to exercise their rights.

Section 1 Rights of shareholders
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 Basic shareholder rights include the right to 1) buy, sell,

or transfer shares 2) share in the profit of the company 3) obtain

relevant and adequate information on the company in a timely

manner and on a regular basis 4) participate and vote in shareholder

meetings to elect or remove members of the board, appoint the

external auditor, and make decisions on any transactions that 

affects the company, such as dividend  payment, amendments

to the company’s articles of association or bylaws, capital increases

or decreases, or the approval of extraordinary transactions. 

 

 Shareholders should be fully informed of the criteria and

procedures governing shareholder meetings. Sufficient information

regarding the issues to be decided in each agenda item should

be provided in advance of the meeting. Shareholders should be

able to query directors both in the meeting and by sending their

questions in advance. They should also be allowed to propose 

agenda items and vote by proxy.

 The board of directors must recognize shareholders 

rights and avoid any action that violates those rights.



62 Section 1 Rights of shareholders

Recommended

best practices

 1. Shareholders’ meeting
      1.1. The board of directors should publicly disclose

  policies to encourage all shareholders, including

  institutional ones, to attend the company’s 

  shareholders meeting.

      1.2. The board has the duty to make sure that the 

  company provides shareholders, in advance of

  meetings, with the date, time, venue, and all 

  agenda items with the rationale or explanation 

  for each agenda item or resolution in the notice

  of the annual general meeting or extraordinary 

  general meeting or circulars and/or the

  accompanying statement.

      1.3 The board should facilitate shareholder participation

  and voting in meetings. Any action that could 

  hinder shareholders from conveniently exercising

  their right to attend meetings should be prohibited.

  For example, procedures to attend and vote 

  should not be complicated or costly for

  shareholders, and the meeting location to be

  easy to reach.

      1.4 The board should allow shareholders to send

  their questions to the company prior to the
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  meeting date. Investors should be clearly 

  informed in advance of the determined criteria 

  for accepting advance questions and the process

  for submitting them, including on the firm’s 

  website.

       1.5 The board should encourage the use of proxy 

  forms on which shareholders are able to specify

  their votes. The board should allow shareholders

  to appoint an independent director as their proxy

 2. Procedures on the shareholders’ meeting date
      2.1 The board of directors should encourage the 

  company to use secure, fast, precise, and accurate

  technology in the shareholders meeting, including

  in recording attendee registration, printing ballots

  and processing voting results.  

      2.2 All directors should attend shareholders meetings.

  Shareholders should be able to ask questions 

  directly to the chairpersons of the committee 

  responsible for any specific issue.

      2.3 In the meetings, there should be no bundling of

  several items into the same vote; for example, 

  election of directors.

      2.4 The board should encourage the company to

  appoint an independent party of scrutineers/

  inspectors to count and/or validate votes at the
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  annual general meeting or extraordinary general

  meeting. This scrutineers shall be disclosed at 

  the meeting and recorded in the minute.

      2.5 For the sake of transparency and future reference,

  the board should encourage the use of voting 

  cards for important agenda items such as related

  party transactions or acquisitions or disposal of

  significant assets.

      2.6 The chairman of the meeting should allocate 

  adequate time for discussion and encourage

  shareholders to express their opinions and ask

  questions related to the company’s operations.

 3. Writing and releasing of the minutes of 
shareholders’ meetings
      3.1 The minutes of shareholders meetings should 

  include a description of the voting and vote 

  tabulation procedures used, declaring both before

  the meeting proceeds, including an opportunity

  for shareholders to ask questions or raise issues,

  questions and answers, resolutions, voting results

  of each agenda item containing approving, 

  dissenting, and abstaining votes, and list the 

  board members who attended or missed the 

  meetings.

      3.2 The company should make publicly available

  on its website by the next working day the result

  of voting during the annual general meeting or

  extraordinary general meetings for all resolutions.
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Principles
All shareholders, including those with
management positions, non-executive
shareholders and foreign shareholders
should be treated fairly and equally. 
Minority shareholders whose rights 
have been violated should be redressed.

Section 2 Equitable treatment of shareholders

Equ i t a b l e  T r e a tmen t
      o f  S h a r e h o l d e r s
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 It is important that shareholders be able to trust that the

company’s board of directors and management will use their 

money to maximize the long-term benefits of all shareholders

appropriately. The board should ensure that all shareholder rights

are protected and that they all get fair treatment.

 

 The board should ensure that all processes and procedures

for shareholders meetings allow equitable treatment of all 

shareholders. The board should have a policy to allow minority 

shareholders to nominate candidates for directorships. Shareholders

who cannot vote in person should be allowed to vote by proxy.

Shareholders should be allowed to propose to add any advance

agenda item prior to the shareholders meeting date.

 

 The board should set procedures to prevent the use of

inside information for abusive self-dealing, such as insider trading

or related party transactions.

 All directors and executives should be requested to

disclose to the board whether they and their related parties have

any interest in any transaction or matter directly affecting the

company. Directors and executives who have such interests

should not participate in the decision-making process on such 

issues. 
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Recommended

best practices

 1. Release of information before the share-
holders’ meeting
      1.1 The board of directors should ensure that the

  company releases its annual general meeting 

  notice, with detailed agenda and explanatory 

  circulars, at least 28 (twenty eight) days before

  the date of the meeting

      1.2 The board should ensure that the company 

  informs shareholders of meeting procedures and

  voting criteria, including the voting rights attached

  to each class of shares.

      1.3 The company’s notice of shareholders meeting

  should be fully translated into English and published

  at the same time as the local language version.

 2. Protection of minor shareholders
      2.1 The board, in advance of the meeting date, 

  should have pre-determined criteria on allowing

  minority shareholders to propose any agenda 

  item and on screening those proposed by them. 

      2.2 The board should establish procedures for the

  nomination of candidates by minority shareholders.

  One alternative is to nominate via the company’s
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  nomination committee three to four months prior

  to the meeting date. Supporting information, 

  candidates’ qualifications and their consent, should

  be provided by the minority shareholders nominating

  the candidates.

      2.3 If a shareholder in a management position wishes

  to add any agenda item, he/she should notify 

  other shareholders in advance, especially if it is

  an issue that will require shareholders to spend

  a good deal of time to study before deciding.

      2.4 The process used in election of directors should

  allow shareholders to vote on individual nominees.

 3. Protection against abuse of inside information 
     There should be written procedures concerning the

use and protection of inside information. The board should establish

these procedures and communicate them to everyone in the 

company.  Every director and executive should regularly submit to

the board a report on their ownership of the company’s shares 

and this information should be disclosed in the firm’s annual report.

 4. Conflicts of interest by directors
      4.1 The board should require that directors inform 

  the board of their conflicts of interest regarding

  each agenda item before consideration by the 

  board; such conflicts should be minuted. 

      4.2 The board should require board members to 

  abstain from participating in the board discussion

  on a particular agenda item in which a given 

  director has a conflict of interest. 
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Principles Stakeholders of a company should be
treated fairly in accordance with their legal

rights. The board of directors should provide
mechanisms to promote cooperation
between the company and its stakeholders
in order to create wealth, financial stability
and sustainability of the firm.

Section 3 Role of stakeholders
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 Stakeholders in CG include, but are not limited to, 

customers, employees, suppliers, shareholders, investors, creditors,

the community the company operates in, society as a whole, the

government, competitors, and external auditors.

 The board should set clear policies on fair treatment for

each and every stakeholder. The rights of stakeholders that are

established by law or through mutual agreements are to be 

respected. Any actions that can be considered in violation of 

stakeholders’ legal rights should be prohibited. Any violation should

be effectively redressed

 The board should provide a mechanism so that stakeholders

can be involved in improving the company’s performance, helping

to ensure the firm’s sustainability. In order for stakeholders to

participate effectively, all relevant information should be disclosed

to them.

 There should be an effective way for stakeholders to

communicate to the board any concerns about illegal or unethical

practices, incorrect financial reporting, insufficient internal control,

etc. The rights of any person who communicates such concerns

should be protected.

 The board should set clear policies on environmental 

and social issues to ensure that the company contributes to the

sustainable development of its business. The board should consider

all aspects of how its operations directly or indirectly affect the 

environment or society.

STAKE  HOLDER 
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Recommended

best practices

 1. Setting policies affecting stakeholders
      1.1 The board of directors should identify each group

  of stakeholders and their legal rights, at least but

  on not limited to, the following issues:

  (1) Stipulation of the existence and scope of the

       company’s systematic efforts to address 

       customer health, safety (including security),

       and indemnification across the life cycle of 

       a product or service;

  (2) Explanation of practices on supplier/contractor

       selection;

  (3) Explanation of the company’s systematic efforts

       to assure that its value chain is environmentally

       friendly or is consistent with promoting 

       sustainable development;

  (4) Elaboration of the company’s systematic, 

       consistent efforts to interact with the

       communities in which they operate;

  (5) Explanation of the company’s anti-corruption

       programs and procedures, including activities

       encouraging its employees to comply with 

       anti-corruption laws and regulations;

  (6) Setting out policy on non-infringement of 

       creditors’ rights;
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  (7) Fair treatment on the company’s employees

       and workers, including improving expertise.

      1.2 The board should have clear procedures on 

  whistle-blowing for related parties or stakeholders

  and publish them on its website or annual report.

 2. Disclosure of policies
      2.1 The company should disclose the activities that

  it has undertaken to implement the above policies.

  The company should disclose performance-

  enhancing mechanisms for employee participation

  in implementing the above policies.

      2.2 The board should encourage the company to

  make a separate sustainability report on corporate

  social responsibility (CSR) or make it by adding

  into the firm’s annual report.
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Principles
The board of directors should ensure
that all important information relevant
to the company, both financial and
non-financial, is disclosed correctly,
accurately, on a timely basis and 
transparently through easy-to-access
channels that are fair and trustworthy.

Section 4 Disclosure and transparency
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 Important company information includes financial reports

and non-financial information specified in the regulations of the 

Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock 

Exchange of Thailand (SET) as well as any other relevant information,

such as the summary of the tasks of the board and its committees

during the year, corporate governance policy, environmental and

social policies and the company’s compliance with the above-

mentioned policies.

 The quality of a company’s financial reports is vital for

shareholders and outsiders to make investment decisions. The

board should be confident that all information presented in the

financial reports is correct, and has been audited by an independent

external auditor.

 The chairman of the board and the managing director

(MD or CEO) are in the best position to be spokesperson for the

company. Nonetheless, the board may appoint another director

or executive to act as spokesperson. That person should perform

the duty with due care. In addition, the board should designate 

a person or department to perform the “Investor Relations or IR”

function to communicate with outsiders such as shareholders, 

institutional investors, individual investors, analysts, or related 

government agencies.
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Recommended

best practices

 1. Disclosure of information
      1.1 The board should have a mechanism that ensures

  the accuracy, clarity, and sufficiency of information

  disclosed to investors for their decision-making.

      1.2 The board should provide a summary of the 

  firm’s CG policy, code of ethics or conduct, risk

  management policy, and corporate social 

  responsibility policy as approved by the board,

  together with steps taken to implement such 

  policies and identification of and reasons for each

  case of non-compliance through various channels,

  e.g., the company’s annual reports and web site.

      1.3 The board should present its responsibilities 

  concerning the company’s financial reports 

  alongside the auditor’s report in the company’s

  annual report.

      1.4 The board should  encourage the company to

  make a Management Discussion and Analysis 

  (MD&A) for each quarterly financial statement, 

  to help investors better understand changes in

  the company’s financial status and performance

  each quarter, not just be presented with the 

  figures by themselves.  

      1.5 The board should ensure that audit and non-audit

  fees are disclosed.
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      1.6 The board should ensure that its roles and 

  responsibilities, together with those of its committees,

  the number of meetings held, attendance record

  of each director, and the results of tasks assigned,

  including ongoing professional education or 

  training of its directors, are disclosed in the

  annual report.

      1.7 The board, in addition to disclosure of its 

  remuneration according to regulations, should 

  also disclose remuneration policies for directors

  and executives that correspond to the contributions

  and responsibilities of each person. Also, the 

  board should disclose the forms and the amounts

  of payment to each person. If any director of the

  company is also a director of its subsidiaries, 

  the amount paid by each subsidiary to each 

  director should be disclosed as well. 

 2. Minimun information disclosed on the company’s
website
      2.1 In addition to disclosing information as specified

  in regulations through the SET, annual statements

  (Form 56-1), and annual reports, the board 

  should disclose information, both in Thai and 

  English, via other channels, such as the company’s

  website. All disclosed information should be 

  up-to-date. The minimum information should be

  as follows: 
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 (1) Vision and mission of the company;

 (2) Business operations;

 (3) List of members of the board and management team;

 (4) Financial statements or reports (current and at least

      one prior year);

 (5) Downloadable annual statements (Form 56-1), and

      annual reports;

 (6) Materials provided in briefings to analysts and the media;

 (7) Direct and indirect shareholding structure;

 (8) Group corporate structure, detailing the subsidiaries,

      associates, joint ventures and special purpose enterprises/

      vehicles (SPEs)/ (SPVs);

 (9) Direct and indirect shareholding of beneficial owners

      holding 5% or more of paid-up shares with voting rights;

         (10) Direct and indirect (deemed) shareholdings of major

      and/or substantial shareholders, directors, andsenior

      management;

         (11) Notice of annual general meeting and extraordinary 

      general meetings; 

         (12) Company’s articles of association, memorandum, 

      and shareholders agreement (if any);

         (13) Company’s corporate governance policy;

         (14) Company’s risk management policy and its

      implementation;

         (15) Board charter, including the types of decisions requiring

      board approval;
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         (16) Code of ethics or conduct for directors, employees,

      and investor relation officers;

         (17) Contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the

      unit or officer responsible for investor relations.
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 The board should have leadership, vision,

and independence in making decisions for the best

interests of the company and all shareholders.

The board should clearly separate its roles and 

responsibilities from those of management and 

monitor the company’s operations to ensure all 

activities are conducted in accordance with the 

law and ethical standards. 

 

 The structure of the board should consist

of directors with various qualifications, which are

skills, experience, and expertise that are useful to

the company. Directors should commit to their

responsibilities and put all their efforts to creating

a strong board.

 

 The director’s nomination process should

be transparent, without any influence of controlling

shareholders or management, and be credible

to outsiders.

Principles The board of directors plays an 
important role in corporate governance
for the best interests of the company.
The board is accountable to shareholders
and independent of management.

Section 5 Responsibilities of the Board
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 For efficiency and effectiveness, the board should set up

committees to study and screen special tasks on behalf of the 

board, especially issues that need unbiased opinions. Committees

should have a clear scope of their work, roles and responsibilities

as well as working procedures, such as meetings and reporting

to the board.

 All directors should understand their roles and

responsibilities and the nature of the company’s business. They

should be ready to express their ideas independently and always

update themselves. Directors should perform their duties in good

faith, with due diligence and care, in the best interests of the 

company and all shareholders. Directors should receive correct,

timely, adequate  and complete information. They should commit

themselves to their responsibilities and attend all board meetings,

except for reasons acceptable. 

 The board should not approve its own remuneration. The

process of setting their remuneration should be transparent, and

shareholders should approve directors’ remuneration. The level 

and composition of remuneration should be appropriate and high

enough to keep qualified directors but not overpaid.
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Recommended

best practices

   1. Board structure
 1.1 The board should be comprised of directors who as

      a group provide an appropriate balance and diversity

      of skills, experience, gender and at least one

      non-executive director having prior working experience

      in the major industry the company is operating in. The

      board should ensure that the board’s diversity policy

      and the number of years each director has been with

      the company are disclosed in the annual report and

      the company’s website.

 1.2 The board should be appropriately sized and composed

      of those who have the necessary skills, experience 

      and agility sufficient for performing their duties

      efficiently. The board, with approval from a shareholders’

      meeting, should set an appropriate number of its

      members and composed of at least 5 and no more

      than 12 directors. 

 1.3 The board should have independent directors who 

      comment on the performance of the management 

      independently. The number of independent directors 

      should meet or exceed SEC requirements. The 

      remaining directors should be representatives of each
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      group of shareholders; the number of directors should

      be proportionate to the ownership of each group.

      The independent directors should make up more 

      than 50% of the Board where:

  (a) the chairman of the board (the “Chairman”) 

       and the chief executive officer (or equivalent)

       (the “CEO”) is the same person; 

  (b) the chairman and the CEO are immediate

       family members; 

  (c) the chairman is part of the management 

       team; or 

  (d) the chairman is not an independent director.

 1.4 Terms of service of directors should be clearly stated

      in the company’s CG policies.

 

 1.5 The company’s definition of “independent director” 

      should be carefully considered by the board as to

      whether or not the minimum qualification specified 

      by the SEC and the SET is appropriate for the company.

      In addition, the board of directors should clearly state

      a policy that independent directors who have served

      on the board beyond nine years from the date of their

      first appointment should be subject to particularly 

      rigorous review of their continued independence.
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 1.6 The roles and responsibilities of the chairman of the

      board are different from those of the managing 

      director, and the board should separate the roles and

      responsibilities of both positions. In order to achieve

      a balance of power, the two positions should be held

      by different individuals. 

 1.7 The chairman of the board should be an independent

      director.

 1.8 To ensure that directors have sufficient time to perform

      their duties, the board should consider the extent to

      which having multiple board memberships lessens 

      the effectiveness of directors. Thus the board should

      set a limit of five board seats in listed companies,

      which an individual director can hold simultaneously.

      Also, the company should disclose information about

      board memberships of individual directors to the 

      public. 

 1.9 The board should clearly state the policies and 

      procedures regarding board positions in other firms

      held by the company’s managing director and/or top

      executives, both in terms of director type (i.e., executive,

      outside, or independent) and the number of board 

      positions that can be held. For example, the board  

      may state that any board position held in other firms

      by the company’s managing director must be

      approved by the board.
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        1.10  The company secretary should serve the board by 

      providing legal advice, taking care of the board’s 

      activities, and monitoring compliance with board 

      resolutions. Therefore, the board should ensure that

      qualifications, roles and functions of the company

      secretary are matters for the board as a whole to

      decide upon, and such qualifications, roles and 

      functions should be disclosed in the annual report 

      and the company’s website.

         1.11 The company secretary should be educated or trained

      in legal, accountancy, or company secretarial practices.



94 Section 5 Responsibilities of the Board

   2. Committees
 2.1 SET listing rules require that listed firms have the audit

committees. There are two other recommended committees, 

namely the remuneration and nomination committees

      (1) Remuneration committee

    The majority of remuneration committee members

    should be independent directors, including its

    chairman. This committee is responsible for 

    setting the criteria and the form of payment to

    directors and top executives and presenting 

    the results to the board. While the board 

    approves executives’ remuneration, the 

    shareholders must approve those of directors.

      (2) Nomination committee 

    The nomination committee should be comprised

    entirely of independent directors. It is responsible

    for setting the criteria and process of nominating

    board members and top executives, selecting

    qualified candidates according to the pre-

    determined criteria and process, and presenting

    the results to the board. Then, the board will

    present the results to the shareholders’ meeting

    for election. Therefore, the criteria used in 

     selecting and the process followed in appointing

    new directors and senior management should

    be disclosed.
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 2.2 If the board appoints advisers or consultants to the

      remuneration and / or nomination committee(s), the

      identification of those appointed should be disclosed

      in the annual report, whether they are deemed to be

      independent or have declared any conflicts of interest.

 2.3 The chairman of the board should not be either a 

      chairman or a member of any committee, to ensure

      independence of the committees.

 2.4 The remuneration and nomination committees should

      meet at least twice during the year for consideration

      of any matters to achieve their responsibilities

      assigned by the board.
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   3. Roles and responsibilities of the board
 3.1 The board’ s duties and responsibilities should include

      the following matters :

      (a) Review and approve key business matters, such

  as the vision and mission of the company, strategy,

  financial targets, risks, major plans of action and 

  budget;

      (b)  Monitor and follow-up the compliance of

  management on approved policies and plans;

      (c)  Internal control and risk management, including

  the process on receiving any complaints;

      d) Governing long-term business operations, including

  employee development and succession. 

 3.2 The board should set and approve a written corporate

      governance policy for the company and review the 

      policy and compliance to the policy regularly, at least

      annually.

 3.3 The board should ensure that a written code of 

      business conduct be in place so that all directors,

      executives and employees understand business 

      ethical standards of the company. Compliance to the

      code should be closely monitored by the board.
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 3.4 The board should consider any conflict of interests 

      thoroughly. There should be clear guidelines on the

      approval of transactions with conflict of interests so

      that the transactions are conducted for the best 

      interests of the company and all shareholders. Person

      who have vested interests in a given transaction 

      should not participate in decision-making process. 

      The board should also monitor compliance with 

      regulations regarding criteria, procedures and 

      disclosure of transactions with conflict of interests.

 3.5 The board should ensure that an internal control 

      system is in place, including financial, compliance, 

      and policy controls, and review the material system

      at least annually as well as disclose the review results

      in the annual report. The board should assign a 

      person or a department to independently audit and

      report on the system.

 3.6 The board should establish a risk management policy 

      to cover all activities of the company, assign

      management to implement the policy and request 

      a report from management regularly. The board should

      review the risk management system or assess the

      effectiveness of risk management at least annually 

      with the disclosure of risks in the annual report,
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      and whenever there is a change in risk level. The 

      board should also focus on early warning signs 

      and unusual transactions. 

  

 3.7 The annual report should contain a statement from

      the board of directors or audit committee on the 

      adequacy of the company’s internal controls and risk

      management systems.

 3.8 The board should have clear procedures on whistle-

      blowing for related parties or stakeholders and publish

      them on its website or annual report. One channel

      is via independent directors or the audit committee,

      who should arrange an investigation and report 

      findings to the board.

 3.9 The board should have clear procedures on governing

      its subsidiaries in order to protect investor benefits 

      including assigning directors of its subsidiaries to 

      control management under the policies of the parent

      company, including transactions related to securities

      and exchange laws or SET regulations.   
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   4. Board meetings
 4.1 The board should set its meeting schedule and 

      agenda in advance and notify each director of the 

      schedule so that each member of the board can 

      manage time to attend meetings.

 4.2 The number of board meetings should be appropriate

      to the obligations and responsibilities of the board 

      and nature of the company, but should meet at least

      six times per year. If the meetings are not monthly, 

      the board should receive, for the month of not meeting,

      a monthly report on the company’s performance so

      that it can monitor management performance 

      continuously and promptly.

 

 4.3 The chairman of the board and managing director

      should set the board meeting agenda together and

      ensure that all important issues are included. Each

      member of the board should be free to propose an

      issue for a meeting agenda.

 4.4 Meeting documents should be sent to each director

      at least five business days in advance of the meeting.

 4.5 The chairman should encourage all directors to attend

      at least 75% of all the board meetings held during 

      the year.
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 4.6 The chairman should appropriately allocate the meeting

      time for complete management presentation and 

      comprehensive discussion by directors. The chairman

      should encourage careful consideration in the meeting.

      Every director should pay attention to each issue 

      presented in the meeting, including those concerning

      governance of the company.

 4.7 Top executives of the company, other than the managing

      director, should attend board meetings to present 

      details on the issues that they are directly responsible

      for, and give the board a chance to know more about

      top executives and aid directors in preparing

      succession plans.

 4.8 The board should have access to additional information,

      under prearranged conditions, via the managing 

      director, company secretary or executive designated

      as a contact person. If necessary, the board may 

      provide the opinions for an independent advisor or 

      a professional consultant, at the company’s expense.

 4.9 Non-executive directors should be able to meet, as

      necessary, among themselves without the management

      team in order for them to debate their concerns. The

      non-executive directors should notify the managing 

      director as to meeting outcomes.
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   5. Board self-assessment 
 5.1 Board self-assessment should be conducted regularly,

      at least once a year, to allow all members of the 

      board to consider the board’s performance and solve

      any problems they may have. A benchmark of the 

      board’s performance should be systematically set 

      in advance. Its committees should do self-assessments

      also.

 5.2 Members of the board should assess the performance

      of the board as a whole and on an individual basis.

      The company should disclose the process followed,

      the criteria used in conducting the board assessment,

       and the summarized results thereof in the annual report.

 5.3 The board should appoint an external consultant

      to facilitate a board assessment at least once every

      three years, and assessment results should be disclosed

      in the annual report.
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   6. Remuneration  
 6.1 Board remuneration should be comparable to the industry
      level in which the company operates, and reflect the
      experience, obligations, scope of work, accountability 
      and responsibilities and contributions of each director.
      Members who are assigned to more tasks, such as 
      committees, should be paid more.

 6.2 Remuneration of the managing director and top executives
      should be in accordance with the board policy and within
      the limit approved by shareholders. For the best interests
      of the company, executives’ salaries, bonuses, and other
      long-term compensation should correspond to the  
      performance of each given executive. Type and level 
      of compensation should be related to shareholders’ 
      benefit and the sustainability of the company.

 6.3 All non-executive directors or the remuneration committee
      should appraise the performance of the managing director
      annually to set his/her compensation. The basis of the
      appraisal should be agreed upon by the managing director
      ahead of the evaluation. The criteria should be objective,
      including financial performance, long-term strategic 
      performance, career development plan. The appraisal 
      results should be presented to the board for approval,
      and the chairman of the board or a senior director should
      communicate the evaluation results to the managing 

      director.

Section 5 Responsibilities of the Board
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   7. Board and management training 
 7.1 The board should encourage and facilitate training for

      all internal parties related to corporate governance 

      such as directors, members of the audit committee,

      executives, company secretary, etc. Training will enable

      them to continuously improve their performance, and

      can be either internal or external training.

 7.2 New directors should be provided with all documents

      and information useful to perform their duties, including

      an introduction to the nature of the business and the

      operations of the company.

 7.3 The board should request the managing director to

      present them with the firm’s succession plan on

      a regular basis. The managing director and top executives

      should assign successors in case they cannot perform

      their duties.

 7.4 The board should establish a development program

      for executives. The managing director should report

      to the board annually about the program. The board

      should take into account executive development 

      when considering the firm’s succession plan.  
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