นโยบายกากับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ แก่ กจิ การอย่าง
ยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ ดี ซึ่ งครอบคลุมถึ ง การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย , การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนิ นงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย , การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผล
การดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการจะกากับดูแลกิจการให้ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว โดยประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิด ชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อ สิ่ งแวดล้อม ในขณะที่ สามารถปรั บตัวได้ภายใต้ปัจจัย การ
เปลี่ยนแปลง
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4 กาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้แต่ละฝ่ ายปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฎิบัตทิ ี่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 กาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ โดยจะประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ความซื่อสัตย์ และคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ประจาปี และระยะเวลาปานกลาง
สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
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หลักปฎิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการมี หน้าที่ รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่ เป็ นอิสระที่ เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่
กาหนดไว้
หลัก ปฏิ บั ติ 3.2 คณะกรรมการจะคัด เลื อ กบุ คคลที่ เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดู แ ลให้อ งค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
หลัก ปฏิ บั ติ 3.3 จัด ท านโยบายและหลักเกณฑ์ใ นการสรรหาและคัด เลื อ กกรรมการที่ โ ปร่ ง ใสและชัด เจน เพื่ อ ให้ไ ด้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.4 พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั
ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
หลักปฏิบัติ 3.5 กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หลักปฏิบัติ 3.7 กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ โดยผลประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับ
การพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบัติ 3.8 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่าง
สม่ าเสมอและในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนาและได้รับ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
หลักปฏิบัติ 4.2 กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของพนักงานทั้งองค์กรที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้นที่อาจมีผลต่ออานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 บริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลั ก ปฏิ บั ติ 5.1 ให้ ค วามส าคัญ และสนับ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า ง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกกลุ่ม
หลักปฏิบัติ 5.3 จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 5.4 จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ ยง
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1 จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล
และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ
หลั ก ปฏิ บั ติ 6.3 ติ ด ตามดู แ ลและจัด การความขัด แย้ง ของผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ร ะหว่า งบริ ษ ัท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และ
การทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบัติ 6.4 จัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชัน
หลักปฏิบัติ 6.5 มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 ดู แลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3 มีกลไกในการบริ หารการเงิน และสภาพคล่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าธุรกิจจะไม่ประสบปั ญหาทางการเงิน
หลักปฏิบัติ 7.4 กาหนดผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่ อสาร และการให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย
หลักปฏิบัติ 7.5 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1 การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
หลั ก ปฏิ บั ติ 8.2 คณะกรรมการจะดู แ ลให้ก ารด าเนิ น การในวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส มี
ประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบัติ 8.3 การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
--------------------------------------------------------------------
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