นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็ นสิ่งที่
สาคัญที่ช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุด
ต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทจึง
เห็นควรให้มี การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่ อกากับและดูแลการดาเนินงานของบริษัท ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผล
การดาเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย คานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 เพื่อเป็ นแนวทางในการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ดังต่อไปนี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่ง ยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้
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หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่ตอ้ งกากับดูแล
ให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดวัตปุ ระสงค์และเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการมีนโยบายการกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (Governance Outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน ดังนี ้
1.2.1

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้างและขับเคลือ่ นองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีในฐานะผูน้ าองค์กร

1.2.2

คณะกรรมการบริษั ท ด าเนิ น กิ จ การที่ ค านึ งถึ ง จริย ธรรม ผลกระทบต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ ม และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย

1.2.3

คณะกรรมการบริษั ท จัดให้มี การจัดท าจรรยาบรรณธุรกิ จ เป็ นลายลัก ษณ์อักษร เพื่ อเป็ น แนวปฏิบัติสาหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
รวมถึงมีกลไกเพียงพอที่เอือ้ ให้มีการปฏิบตั ิจริง

1.2.4

คณะกรรมการบริษั ท จัด ให้มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บัติ และทบทวนนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็ นประจาทุกปี

หลักปฏิบัติที่ 1.3
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อบริษัท และดูแลให้
การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นโยบายต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้
เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน อานาจอนุมัติ เป็ นต้น รวมทัง้ มีขนั้ ตอนกระบวนการอนุมัติการ
ดาเนินงานที่สาคัญ เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่
เกี่ ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
หลักปฏิบัติที่ 1.4
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกาหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการนาไปปฏิบตั ิ รวมถึงติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการตามที่ได้รบั มอบหมาย
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1.4.1

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

1.4.2

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการให้แก่ฝ่าย
จัดการเป็ นลายลักษณ์อักษร ทัง้ นี ้ การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไป
ตามหน้าที่ได้รบั มอบหมายไว้ โดยมีขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ าย
จัดการ แบ่งออกเป็ นดังนี ้
1. เรือ่ งที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดาเนินการ
ก. กาหนดนโยบายทางธุรกิ จ เป้าหมายแผนการดาเนิน งาน กลยุท ธ์ท างธุ รกิ จ และงบประมาณ
ประจาปี
ข. เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
ค. การดู แ ลโครงสร้า ง และการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
ง. การสรรหา กาหนดค่าตอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. เรือ่ งที่คณะกรรมการดาเนินการร่วมกันกับฝ่ ายจัดการ
ก. การกาหนดและทบทวนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ข. ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ค. กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. กาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
จ. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน
ฉ. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3. เรือ่ งที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ว
ข. เรือ่ งที่ขอ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสีย การใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ น
ต้น

หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
2.1.1

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถใช้เป็ น
แนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทา
เป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ ทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย และสังคมโดยรวม
3

2.1.2

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผูม้ ีสว่ นได้
เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินการของบริษัทมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้า และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

2.1.3

ค่านิยมของบริษัทควรสะท้อนคุณ ลักษณะของการกากับดูแลกิ จการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลของการ
กระทา ความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส และความเอาใส่ เป็ นต้น

2.1.4

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทสะท้อนอยู่
ในการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2
2.2.1

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของบริษัทในช่วงเวลานัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งที่
สามารถยอมรับได้ และจัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปาน
กลาง 3- 5 ปี เพื่อให้ม่นั ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยังพอ
คาดการณ์ได้ตามสมควร

2.2.2

ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัย
และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทัง้ ปั จจัย
ต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยควรมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผูม้ ีสว่ น
ได้เสียอย่างแท้จริง

2.2.3

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับกิจการไว้
ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุม่ ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สดุ
(2) ระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคล กลุม่ บุคคล หน่ วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับ
ดูแล เป็ นต้น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม
ความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อทัง้ กิจการและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทัง้ นี ้ เพื่อเลือกเรือ่ งสาคัญที่จะเป็ น
การสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผล
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยยังคงอยู่ในพืน้ ฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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2.2.4

คณะกรรมการบริษั ท จะกาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จและ
ศักยภาพของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2.2.5

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ท่ วั ทัง้
บริษัท

2.2.6

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ี 3.1
3.1.1

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่
จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้ม่ นั ใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียได้

3.1.2

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ต้องมีจานวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สะท้อนอานาจที่
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ เป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ ซึง่ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 4 คน และกรรมการที่ เป็ น ผู้บ ริห ารจานวน 3 คน ทั้งนี ้ กรรมการอิ สระมี จานวนและคุณ สมบัติ ต าม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
3.1.4

คณะกรรมการบริษัทมีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ เช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เป็ นต้น ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท

หลักปฏิบัติท่ี 3.2
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบ และการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ
3.2.1

ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ

5

3.2.2

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กาหนดอานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดย
ไม่จากัด ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจ

3.2.3

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัทและเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ก) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการที่ดแู ล
ให้เรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(ข) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรือ่ ง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
(ค) ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจและแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
(2) เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่ าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
(3) การกากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(5) สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และเลขานุการบริษั ท
เพื่อให้ทกุ ฝ่ ายสามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ
(6) กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7) กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ และโครงสร้างให้มีความเหมาะสม และหลากหลาย
(8) กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อ ยต่าง ๆ และกรรมการ
บริษัทรายบุคคล เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) กากับดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
รายบุค คล และประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร พร้อมสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสวงหาแนวทางพัฒ นา
ปรับปรุงการทาหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
(10) การเสริม สร้างความสัม พันธ์อัน ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ น ผู้บ ริห ารและกรรมการที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริห าร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
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3.2.4

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว

3.2.5

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 5 คณะ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ ง
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(5) คณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี ้ องค์ประกอบ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย จะแสดงอยู่ในกฏบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

3.2.6

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมาและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.3
คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
3.3.1

คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ น
กรรมการอิสระ

3.3.2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่จะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญที่เหมาะสม
รวมทัง้ มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ นอกจากนี ้ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระและในกรณี ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะพิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย

3.3.4

ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
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หลักปฏิบัติที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว
3.4.1

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธาน
เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน

3.4.2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน
กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควร
ได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทัง้ นี ้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

3.4.3

ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
ค่าตอบแทนประจา ค่าเบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดย
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สงู เกินไปจนทาให้เกิดความมุ่งเน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสัน้

3.4.4

กรณี ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดให้เป็ นที่ ป รึก ษาของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระหรือไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.5.2

คณะกรรมการบริษั ท ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริ ษั ท อื่นของกรรมการโดยพิ จ ารณาถึ ง
ประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเท
เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปดารงตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

3.5.3

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้เป็ นที่รบั ทราบ
ในรายงานประจาปี

3.5.4

ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการอื่น
ที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจ
ว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบตามความเหมาะสม
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3.5.4

กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมด
ที่ได้จดั ขึน้ ในรอบปี

หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.6.1

คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมถึง
(1)

(2)
(3)
(4)
3.6.2

การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทย่อย เว้นแต่บริษัทดังกล่าว
เป็ นบริษั ทขนาดเล็กที่เป็ น Operation Arms ของกิ จการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ได้
กาหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริษัทตามข้อ (1)
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุม การทารายการต่างๆ ให้เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การเพิ่มทุน ลดทุน การยกเลิกบริษัทย่อย เป็ นต้น

หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ
20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จาเป็ น
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทาสัญ ญาระหว่างผูถ้ ื อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญ การ
ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและ
กาหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
3.7.1

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา และนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3.7.2

คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ด เผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ร ับการ
เสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
3.8.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะนาและมีขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บัติ หน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัต ถุป ระสงค์ เป้าหม ายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิ จ
ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท

3.8.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ ี่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง

3.8.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ

3.8.4

คณะกรรมการบริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจาปี

หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
3.9.1

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

3.9.2

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยจานวนครัง้ ของการ
ประชุมจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการจะกาหนดให้ฝ่ายจัดการ
รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

3.9.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มี กลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้าสูว่ าระการประชุม

3.9.4

เลขานุการบริษัทจะนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อน
วันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

3.9.5

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนัน้ และเพื่อให้มีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารสูง
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
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3.9.6

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลที่จาเป็ นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และ
ในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือ
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.9.7

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.9.8

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทให้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลการ
จัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงาน
ให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษั ท
ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.9.9

เลขานุการบริษัทจะได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ท้ ี่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริษัทควรดาเนินการให้ม่นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มี
ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
4.1.1

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.1.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง

4.1.3

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอด
ตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นระยะด้วยอย่างน้อยปี ละ1 ครัง้

4.1.4

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
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หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม
4.2.1

4.2.2

คณะกรรมการบริษั ทกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่องจูงใจให้ ป ระธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผูบ้ ริห าร
ระดับสูง และบุคคลากรทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่ รวมถึง
(1)

การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้
เช่น โบนัส และผลการดาเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan

(2)

การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนควรคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ

(3)

การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสือ่ สารให้เป็ นที่รบั ทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1)

เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูง
ใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดาเนินการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กล
ยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทราบเกณฑ์การประเมินเป็ นการล่วงหน้า

(2)

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิน และประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ ื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้ ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบ

(3)

อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย

4.2.3

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผูบ้ ริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับหลักการ
ประเมินดังกล่าว

4.2.4

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษั ทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัม พันธ์ของผูถ้ ื อหุน้ ที่อาจมี ผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
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4.3.1

คณะกรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุน้ หรือนโยบายของกลุม่ บริษัทแม่
(ถ้ามี) ซึง่ มีผลต่ออานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

4.3.2

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง

4.3.3

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษั ทต้องติด ตามดูแลการบริหารและพัฒ นาบุค ลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
4.4.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี ารดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ซึง่
พนักงานในทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทไว้

4.4.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นธรรมและสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจัดให้มี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ดี

4.4.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง และบริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการลงทุน
แบบ life path

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
5.1.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่าย
จัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานและการติดตามผล
การดาเนินงาน

5.1.2

คณะกรรมการบริษัท มีการส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มคุณ ค่าให้กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ
และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตและกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือ
กับคู่คา้ ทัง้ นี ้ การดาเนินการข้างต้นมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทัง้ แก่บริษัท ลูกค้า คู่คา้
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สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนการดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าทุกฝ่ ายของบริษัทได้ดาเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
5.2.1

คณะกรรมการบริษั ท ก ากับ ดูแลให้บ ริษั ท ประกอบธุ รกิ จ อย่า งมี จ ริย ธรรม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิ ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน
(1)

มีความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน

(2)

มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคานึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วง
อายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งสินค้าและ
บริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทาอย่าง
มีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(3)

มีความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้า งและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็ นธรรม
การช่วยให้ความรูพ้ ฒ
ั นาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน
ชีแ้ จงและดูแลให้ค่คู า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒ นาการประกอบธุรกิ จ
ระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(4)

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู แ้ ละประสบการณ์ท างธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ
สร้า งเสริม ประโยชน์ต่ อ ชุ ม ชนได้อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม มี ก ารติ ด ตามและวัด ผลความคื บ หน้า และ
ความสาเร็จในระยะยาว

(5)

มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงาน (สาหรับการ
ผลิ ต ขนส่ ง หรือ ในส านัก งาน) การใช้น ้า การใช้ท รัพ ยากรหมุ น เวี ย น การดู แ ลและฟื ้ นฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพที่ได้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น

(6)

มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
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(7)

มีการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
กาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันต่อสาธารณะ โดยจะเข้า
ร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่คา้
มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายด้วย

หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน
5.3.1

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจที่ตา่ งกัน อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกันด้วย ดังนัน้
ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ จะคานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าที่จะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่
บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

5.3.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ นั ใจว่าในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมี
การทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ

หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
5.4.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มนี โยบายในเรือ่ งการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ให้
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้

5.4.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6.1.1

คณะกรรมการบริษัทจะทาความเข้าใจในความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการ และอนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้

6.1.2

คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ย งที่ สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของบริษัทสาหรับเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในการบริหาร
ความเสีย่ งของทุกคนในบริษัทให้เป็ นไปทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจา

6.1.3

คณะกรรมการบริษั ทจะต้องดูแลให้บ ริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้

6.1.4

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสีย่ งที่ได้
ระบุไว้เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม

6.1.5

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
ข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

6.1.6

คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ

6.1.7

คณะกรรมการบริษั ทดูแลให้บ ริษั ท ประกอบธุรกิ จให้เป็ น ไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้องทั้งของ
ประเทศไทยและในระดับสากล

6.1.8

ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการบริษัทจะนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตาม ข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย

หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

6.2.2

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร ซึ่งกาหนดองค์ประกอบและ
คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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(2)

สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3)

สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึง่ มีผลใช้บงั คับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจ
ของบริษัท

(4)

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
พร้อมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

(5)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ม่ ั น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท

(6)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
ซ. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7)

พิจารณา คัดเลือก แต่งตัง้ บริษัทภายนอกเพื่อความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบริษัทภายนอกดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

(8)

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง รวมทัง้ การประเมินผลงานของบริษัท
ภายนอกที่ทาหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายใน
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(9)

อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรของผูต้ รวจสอบภายใน

(10)

พิ จ ารณาทบทวนกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบปี ละ 1 ครัง้ หรือ ตามความจ าเป็ น และความ
เหมาะสม

(11)

ปฎิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6.2.3

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย เช่น สามารถเรียกผู้
ที่เกี่ ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญ ชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

6.2.4

บริษัทมีผตู้ รวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี

6.2.5

คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ าย
บริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของ
บริษัทและการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
6.3.1

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบาย
และ วิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้
ของข้อ มูล (availability) รวมทั้งการจัด การข้อ มูลที่ อ าจมี ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ (market sensitive
information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษั ท ดูแ ลให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารระดับ สูง และพนัก งาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขั้นตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผย
ข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3

คณะกรรมการบริษัทมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีสว่ นได้เสีย
เสีย อย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้น
จากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
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6.3.4

คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายในก่อนเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลดังกล่าวซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุ ตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ขายโดยตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้บริษัทจัดทานโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อเป็ นแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงสนับสนุนการทากิ จกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝั งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสือ่ สารในทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
6.5.1

บริษัทได้จดั ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)

ทางไปรษณีย ์ นาส่งถึง ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ comsec@interpharma.co.th
เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th

6.5.2

บริษัทได้กาหนดกระบวนการดาเนินการเมื่อได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกรรมการตรวจสอบจะมอบหมาย
ให้ผูต้ รวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนข้อเท็ จจริงเป็ น ผูก้ ลั่นกรองสืบ สวนข้อเท็จจริง และ
รายงานผลต่ อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิ ส ระ หรื อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท

6.5.3

บริษัทมีบทลงโทษผูท้ ี่ฝ่าฝื นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หากการสืบสวนพบว่าเป็ น
ผูก้ ระทาความผิดจริง ผูก้ ระทาผิดจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และหาก
การกระทาผิดนัน้ เป็ นการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดนัน้ อาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย คาตัดสิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นอันสิน้ สุด

6.5.4

บริษัทมีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
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7.1.1

คณะกรรมการบริษั ท จะดูแ ลให้บุค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มูล มี ค วามรู ้ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายความ
รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์

7.1.2

ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็ น
รายงานการทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1)

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(2)

ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

(3)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4)

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล งบการเงิน รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ที่สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ จัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้
เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบถึงข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้

7.1.4

ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ จะ
ดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความถูกต้องครบถ้วนด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของกลุม่ ตน การเปิ ดเผยในส่วน
ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ ตน

หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีข้ อง
บริษัท
7.2.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมิ นฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไข
โดยเร็ว หากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัท

7.2.2

ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจ
ได้ว่าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัท
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หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจได้วา่ กิจการมี
แผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย
7.3.1

ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแล
ให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล

7.3.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม่าเสมอ

7.3.3

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่า
จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการจัดทารายงานเพื่อความยั่งยืนตามความเหมาะสม
7.4.1

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการ
รายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี

7.4.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการ
สือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
7.5.1

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีนโยบายการสือ่ สาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
(Disclosure Policy) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่า การสื่ อ สารและการเปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ อ บุค คลภายนอกเป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา มีช่องทางที่เหมาะสม มีการปกป้องข้อมูลความลับและข้อมูลที่อาจมีตอ่ ผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ
บริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก

7.5.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มี
หลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.interpharma.co.th ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและนักลงทุนรวมถึงผูม้ ีสว่ นได้
เสียอื่น ๆ โดยฝ่ ายจัดการจะนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท
8.1.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสาคัญต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ประเด็นที่อาจส่ง ผลต่อการดาเนินกิจการของ
บริษั ท ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ นี ้ เรื่อง
สาคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้

8.1.2

คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ เช่น
(1)
การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม ซึ่งหาก
กรณี ค ณะกรรมการปฏิ เสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็ น วาระ คณะกรรมการต้อ งแจ้งเหตุผลให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
(2)
หลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
ต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์
ของบริษัท

8.1.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้

8.1.4

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บ น
เว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

8.1.5

คณะกรรมการบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

8.1.6

หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ
ภาษาไทย โดยหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
(1)

วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
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(2)

วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็ นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตั ิ รวมทัง้ แบ่งเป็ นเรือ่ งต่าง ๆ อย่างชั ดเจน
เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการ และการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
เป็ นแต่ละวาระ

(3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึง่ รวมถึง
ก.
วาระอนุมัติจ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปั นผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ
เช่นกัน
ข.
วาระแต่งตัง้ กรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จานวนบริษั ทจด
ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหา ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็ นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้
ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปี ที่ผา่ นมา และวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
ค.
วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่า ตอบแทนของ
กรรมการแต่ล ะต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุก รู ป แบบทั้งที่ เป็ น ตัวเงิ น และสิท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ
ง.
วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี – ชื่ อผูส้ อบบัญ ชี บริษั ทที่สงั กัด ประสบการณ์ทางาน ความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4)

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด

(5)

ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง
สิทธิของหุน้ แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เอกสารที่ผถู้ ื อหุน้ ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและ
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม เป็ นต้น

หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
8.2.1

คณะกรรมการบริษัทกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้
ถือหุน้ เป็ นหลัก

8.2.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผถู้ ือ
หุน้ จนเกินควร

8.2.3

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยา

8.2.4

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
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อย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุ มในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ได้
8.2.5

เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ ือหุน้ ไม่
ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู้ ือหุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6

กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้

8.2.7

ก่อนเริม่ การประชุม ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้
ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

8.2.8

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิ
ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ

8.2.9

คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็ น
อิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
8.3.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

8.3.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้

8.3.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้รายงานการประชุมของผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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