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นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
 

 
หลกัปฏิบัตทิี ่1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่าง
ยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้องคก์รมีการ
บริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง  การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย , การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย , การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผล
การด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2  คณะกรรมการจะก ากบัดูแลกิจการให ้สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีสามารถปรับตวัได้ภายใตปั้จจัยการ
เปล่ียนแปลง 

หลกัปฏิบัต ิ1.3    คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of 
care) และซ่ือสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัติ 1.4  ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและฝ่ายจดัการอยา่ง
ชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหแ้ต่ละฝ่ายปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
หลกัปฎบิัตทิี ่2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

หลกัปฏิบัต ิ2.1  ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยจะประกอบ
ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ความซ่ือสตัย ์และค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

หลกัปฏิบัต ิ2.2   คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ประจ าปี และระยะเวลาปานกลาง
สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
ปลอดภยั 
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หลกัปฎบิัตทิี ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้ งในเร่ืองขนาด 
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ี
ก าหนดไว ้

หลักปฏิบัติ 3.2  คณะกรรมการจะคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้องค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

หลักปฏิบัติ 3.3   จัดท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

หลักปฏิบัต ิ3.4   พิจารณาใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บั
ระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม 

หลกัปฏิบัต ิ3.5   ก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

หลกัปฏิบัต ิ3.6   คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
และกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั  

หลกัปฏิบัต ิ3.7 ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ โดยผลประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรับ
การพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย  

หลักปฏิบัติ 3.8  สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอและในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะไดรั้บการแนะน าและไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  

หลักปฏิบัติ 3.9  คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 
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หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1  มีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

หลกัปฏิบัต ิ4.2  ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของพนกังานทั้งองคก์รท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 4.3   คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการ
บริหารจดัการกิจการ   

หลกัปฏิบัต ิ4.4   บริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม  
       
หลกัปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1   ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบัต ิ5.2    ประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกกลุ่ม 

หลักปฏิบัต ิ5.3  จดัสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการ
พฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

หลักปฏิบัต ิ5.4   จดัใหมี้กรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง  

 
 หลกัปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1  จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล 
และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัต ิ6.2   จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

หลักปฏิบัติ 6.3  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และ
การท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

หลกัปฏิบัต ิ6.4   จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั  

หลกัปฏิบัต ิ6.5  มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
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หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1  ดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัต ิ7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี     

หลกัปฏิบัต ิ7.3  มีกลไกในการบริหารการเงิน และสภาพคล่อง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจจะไม่ประสบปัญหาทางการเงิน  

หลกัปฏิบัต ิ7.4  ก าหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ในการส่ือสาร และการใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้
เสีย 

หลกัปฏิบัต ิ7.5 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั  
 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัต ิ8.1   การใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

หลกัปฏิบัต ิ8.3      การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 


