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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่า เป็นสิ่งที่
ส  าคญัที่ช่วยสง่เสริมการด าเนินงานของบรษัิทใหม้ีประสทิธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุ
ต่อผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น ๆ ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษัทจึง
เห็นควรใหม้ีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อก ากับและดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว ้โดยมีการติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้
เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ค านึงถึงประโยชนต์่อสงัคมและดแูลผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 
2560 เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท โดยมีหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

หลักปฏิบัติ 1   ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่า

ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2   ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3   เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

หลักปฏิบัติ 4   สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หลักปฏิบัติ 5   สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6   ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7   รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลักปฏิบัติ 8   สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กจิการอยา่งยั่งยนื  

หลักปฏิบัติ 1.1  

คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจและตระหนกัถึง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รที่ตอ้งก ากับ
ดแูลใหบ้ริษัทมีการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึงการก าหนดวตัปุระสงคแ์ละเป้าหมาย การก าหนดกลยทุธ ์นโยบาย
การด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย มีการติดตาม ประเมินผล 
และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล (Governance Outcome)  ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อยา่งยั่งยืน ดงันี ้

1.2.1 คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทส าคญัในการสรา้งและขบัเคลือ่นองคก์รท่ียดึมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีในฐานะผูน้  าองคก์ร 

1.2.2 คณะกรรมการบริษัทด าเนินกิจการที่ค  านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และมีความ
รบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

1.2.3 คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส  าหรบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และดูแลใหม้ีการสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ 
รวมถึงมีกลไกเพียงพอท่ีเอือ้ใหม้ีการปฏิบตัิจรงิ  

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ  และทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทกุปี 

หลักปฏิบัติที ่1.3 

คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติต่อบรษัิท และดแูลให้
การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้
เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน อ านาจอนุมัติ เป็นตน้ รวมทัง้มีขัน้ตอนกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานที่ส  าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกับบุคคลที่
เก่ียวโยงกัน การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

หลักปฏิบัติที่ 1.4 

คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจในขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการน าไปปฏิบตัิ รวมถึงติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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1.4.1 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบขุอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทุกคน และก าหนดใหม้ีการทบทวนกฎบตัร
ดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี ้ การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลือ้งหน้าที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจัดการใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ที่ไดร้บัมอบหมายไว ้โดยมีขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการ แบ่ง
ออกเป็นดงันี ้
1. เรือ่งที่คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการด าเนินการ 

ก.  ก าหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจ าปี 

ข.  เป็นผูน้  าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานที่ดี สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ค.  การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการประกอบธุรกิจ 

ง.  การสรรหา การก าหนดคา่ตอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. เรือ่งที่คณะกรรมการด าเนินการรว่มกนักบัฝ่ายจดัการ 
ก. การก าหนดและทบทวนนโยบายทางธุรกิจ เปา้หมายแผนการด าเนินงาน กลยทุธท์างธุรกิจ 
ข. ดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
ค. ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
ง. ก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณ 
จ. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง 

ครบถว้น 
ฉ. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

3. เรือ่งที่คณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ 
ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัิแลว้ 
ข. เรือ่งที่ขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการที่กรรมการมีสว่นไดเ้สีย การใชข้อ้มลูภายใน เป็น

ตน้ 
 

หลักปฏิบัติที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

หลักปฏิบัติ 2.1  

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัอย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถใชเ้ป็น
แนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ และสือ่สารใหท้กุคนในองคก์รขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท า
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เป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจ ทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้บรษัิท ลกูคา้ ผูม้ีสว่น
ไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

2.1.2 คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บริษัท ผูม้ีสว่นได้
เสยี และสงัคมโดยรวมควบคูก่นัไป โดยพิจารณาถึง 

(1)  สภาพแวดลอ้ม และการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
และเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินการของบรษัิทมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  ความตอ้งการของลกูคา้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
(3)  ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท 

2.1.3 ค่านิยมของบริษัทควรสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรบัผิดชอบในผลของการ
กระท า ความเที่ยงธรรม ความโปรง่ใส และความเอาใจใส ่เป็นตน้ 

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทสง่เสรมิการสื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทสะทอ้นอยู่
ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบคุลากรทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 2.2 

2.2.1 คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัของบรษัิท โดยค านงึถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษัิทในช่วงเวลานัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งที่
สามารถยอมรบัได ้และจดัใหม้ีการทบทวนกลยุทธ์ วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย และกลยุทธ์ส  าหรบัระยะปาน
กลาง 3- 5 ปี เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้  านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอ
คาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย Value Chain รวมทัง้ปัจจัย            
ตา่ง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของบรษัิท โดยควรมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ 

(1)  ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่นรว่มหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับริษัทไว้
อย่างชดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สียแต่
ละกลุม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2)  ระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุม่บคุคล หนว่ยงาน
องคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับ
ดแูล เป็นตน้  

(3) ระบปุระเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวิเคราะหแ์ละจดัระดบัประเด็นดงักลา่วตาม
ความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อเลือกเรื่องส าคญัที่จะเป็น
การสรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กิดผล 
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2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ีการสง่เสริมการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้น
การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่ในพืน้ฐาน
ของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและ
ศกัยภาพของบรษัิท โดยยดึหลกัจรยิธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานใหท้ั่วทัง้
บรษัิท 

2.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหม้ีการจัดสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสม และ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการติดตามการด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี และรายงานใหค้ณะกรรมการ
ทราบ  

 
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติที่ 3.1 

3.1.1 คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดใหโ้ครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิ
หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุที่
จ  าเป็นต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไดค้ณะกรรมการโดยรวมที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีได ้

3.1.2  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ตอ้งมีจ านวนกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมค่วรเกิน 12 คน  

 3.1.3  คณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้นอ านาจที่
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการ
ท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 คน ทัง้นี ้
กรรมการอิสระมีจ านวนและคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3.1.4  คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 
และขอ้มลูกรรมการ เช่น อาย ุเพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง
กรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่น เป็นตน้ ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์
ของบรษัิท 

หลักปฏิบัติที่ 3.2 

คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ และการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุยพินิจในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมีอิสระ 
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3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตา่งกนั คณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจ
หนา้ที่ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอย่างชดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึ่งมีอ านาจโดย
ไมจ่ ากดั ประธานกรรมการตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจ  

3.2.3  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษัิทและเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

(ก)  ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดแูลใหเ้รือ่งส  าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(ข)  จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรือ่ง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญั
กนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั 

(ค)  สง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

(2) เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียม และดแูลใหม้ีการตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

(3)  การก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนรว่มในการท าใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(5)  สนับสนุนใหเ้กิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท 
เพื่อใหท้กุฝ่ายสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งราบรืน่และมีประสทิธิภาพ 

(6) ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใส ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(7) ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีองคป์ระกอบ และโครงสรา้งใหม้ีความเหมาะสม และหลากหลาย 

(8) ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ และกรรมการ
บรษัิทรายบคุคล เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(9) ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
รายบุคคล และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร พรอ้มสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านแสวงหาแนวทางพัฒนา
ปรบัปรุงการท าหนา้ที่ของตนอยา่งตอ่เนื่อง 

(10) การเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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3.2.4  คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ตอ่ไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว  

3.2.5  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 5 คณะ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ง 
กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป ประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 

(4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(5) คณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี ้องคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย จะแสดงอยู่ในกฏบตัร
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ  

3.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบรษัิท 

หลักปฏิบัติที่ 3.3 

คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลใหก้ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อใหไ้ด้
คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

3.3.1  คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่และประธานเป็น
กรรมการอิสระ 

3.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัใหม้ีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
บคุคล เพื่อใหไ้ดก้รรมการที่มีคณุสมบตัิที่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญที่เหมาะสม 
รวมทัง้มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนจะน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี ้บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบั
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระและในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย  

3.3.4  ในกรณีที่คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จะมีการเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรอืไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์
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หลักปฏิบัติที่ 3.4 

ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว 

3.4.1 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่และประธาน
เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทน 

3.4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
กลยทุธแ์ละเปา้หมายระยะยาวของบรษัิท โดยพิจารณาจากประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรบัผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน 
กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควร
ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดว้ย ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนั  

3.4.3  ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอัตราคงที่  (เช่น 
ค่าตอบแทนประจ า ค่าเบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดย
เช่ือมโยงกบัมลูค่าที่บริษัทสรา้งให้กบัผูถื้อหุน้ แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัที่สงูเกินไปจนท าใหเ้กิดความมุ่งเนน้แต่ผล
ประกอบการระยะสัน้  

3.4.4 กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระหรือไมม่ีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

3.5.1  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งหลายบรษัิท และเพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเท
เวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ โดยก าหนดจ านวนบรษัิทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปด ารงต าแหนง่ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกิจของบรษัิท แตร่วมแลว้ไมเ่กิน 5 บรษัิทจดทะเบียน 

3.5.3 คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีระบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ
ในรายงานประจ าปี  

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมีสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิทอื่นท่ี
มีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษัิทเพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจ
วา่ บรษัิทมีมาตรการปอ้งกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 
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3.5.4  กรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด
ที่ไดจ้ดัขึน้ในรอบปี 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ยเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่รวมถึง 

(1)  การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษัทย่อย เวน้แต่บริษัทดงักล่าว
เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operation Arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูแ้ตง่ตัง้ได ้ 

(2) ก าหนดขอบเขตหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของบคุคลที่เป็นตวัแทนบรษัิทตามขอ้ (1)  
(3) จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยที่เหมาะสมและรดักุม การท ารายการต่างๆ ใหเ้ป็นไป

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การ

ไดม้าจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การเพิ่มทนุ ลดทนุ การยกเลกิบรษัิทยอ่ย เป็นตน้  

3.6.2 หากเป็นการเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 
20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัส าคญัต่อบริษัท ในกรณีที่จ  าเป็น 
คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการจัดท าสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือขอ้ตกลงอื่น
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญั การ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการจัดท างบการเงินของบริษัทไดต้ามมาตรฐานและ
ก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบคุคล โดยผลการประเมินจะถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย 

3.7.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

3.7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการบริษัทควรก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บคุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่จะไดร้บัการแนะน าและมีขอ้มลูที่
เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสยัทัศน์  พันธกิจ 
คา่นิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอยา่งตอ่เนื่อง  

3.8.3  คณะกรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ    

3.8.4  คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่
จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการทกุคน
ทราบก าหนดการดงักลา่ว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถเขา้รว่มประชมุได ้ 

3.9.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการจัดประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยจ านวนครัง้ของการ
ประชุมจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ไดม้ีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการจะก าหนดใหฝ่้ายจัดการ
รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ไดม้ีการประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถ
ก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

3.9.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทเขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4 เลขานกุารบรษัิทจะน าสง่เอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อน
วนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

3.9.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหข้อ้มลูรายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุนัน้ และเพื่อใหม้ีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารสงู
ส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 
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3.9.6 คณะกรรมการบรษัิทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มลูที่จ  าเป็นไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน เลขานกุารบรษัิท หรอืผูบ้รหิารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และ
ในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือ
เป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

3.9.7  คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และควรแจง้ให้
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

3.9.8 คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทใหม้ีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดแูลการ
จดัเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน
ใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบริษัท
ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ี่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง 
และในกรณีที่มีหลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานกุารบรษัิทควรเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วดว้ย 

 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการบรษัิทควรด าเนินการใหม้ั่นใจวา่มีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดูแลใหม้ีผูบ้ริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอด
ต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสงู และใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ1 ครัง้ 

4.1.4 คณะกรรมการบรษัิทสง่เสริมและสนบัสนนุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการอบรมและ
พฒันา เพื่อเพิ่มความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน 
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หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสงู และบุคคลากรทุกระดบัปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาวซึง่รวมถึง  

(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ 
เช่น โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan  

(2)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนควรค านงึถึงปัจจยั เช่น ระดบัคา่ตอบแทนสงูกวา่หรือ
เทา่กบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

(3)  การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการสือ่สารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการบริษัทที่ไมร่วมกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารควรมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและการประเมินผลงาน
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจูง
ใจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ด าเนินการบรหิารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กล
ยทุธ ์และสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการลว่งหนา้ 

 (2)  ประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจ าทกุปี หรอือาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้ื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารทราบ 

(3) อนุมตัิค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและปัจจยัอื่น ๆ ประกอบดว้ย  

4.2.3  คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิโครงสรา้งคา่ตอบแทน
ของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงู ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ประเมินดงักลา่ว 

4.2.4 คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ 
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4.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง
ภายในกิจการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของกลุม่บริษัทแม ่
(ถา้มี) ซึง่มีผลตอ่อ านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษัิท 

4.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสบืทอดต าแหนง่ 

4.3.3  คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจงูใจที่เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้กีารดแูลการบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์องบรษัิท ซึง่
พนกังานในทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจงูใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม เพื่อรกัษา
บคุลากรท่ีมีความสามารถของบรษัิทไว ้

4.4.2 คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่สามารถเทียบเคยีงกบับรษัิทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงจดัใหม้ี
สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาลที่ดี  

4.4.3 คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังานมีการออมอยา่ง
เพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน 
การเลือกนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสี่ยง และบริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการลงทุน
แบบ life path  

 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง
คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและดูแลใหฝ่้าย
จดัการน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการติดตามผล
การด าเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ
และพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือ
กับคู่คา้ ทัง้นี ้การด าเนินการขา้งตน้มีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์่วมกันทัง้แก่บริษัท ลูกคา้ คู่คา้ 
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สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และไม่สนับสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จรยิธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งติดตามดแูลใหฝ่้ายบรหิารประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และ
สะทอ้นอยู่ในแผนการด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทุกฝ่ายของบริษัทไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษัิท 

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กสว่นในองคก์รสามารถบรรลวุตัถุประสงค ์
เปา้หมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน 

(1)  มีความรบัผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง
และปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน  

(2)  มีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและค านึงถึง
สขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วง
อายุสินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันา ปรบัปรุงสินคา้และ
บริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย (sales conduct) ตอ้งกระท าอย่าง
มีความรบัผิดชอบ ไมท่ าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้  

(3)  มีความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม
การช่วยใหค้วามรูพ้ฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน 
ชีแ้จงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจ
ระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน 

(4)  มีความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถ
สรา้งเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ
ความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5)  มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลใหม้ั่นใจว่าบริ ษัทจะไม่สรา้งหรือ 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (ส  าหรบัการ
ผลิต ขนส่ง หรือในส านักงาน) การใช้น ้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6)  มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปรง่ใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
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(7)  มีการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ก าหนดใหบ้ริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ โดยจะเขา้
รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมถึงสนบัสนนุใหบ้ริษัทอื่น ๆ และคู่คา้
มีและประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยดว้ย 

หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการบรษัิทติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน  

5.3.1  คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใชท้รพัยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจที่ตา่งกนั อาจท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่ทรพัยากรที่ตา่งกนัดว้ย ดงันัน้ 
ในการตดัสนิใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จะค านงึถึงผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร โดยยงัคงอยู่
บนพืน้ฐานของการมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ และสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่าในการบรรลวุตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมี
การทบทวน พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านงึถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยั
ภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการบรษัิทควรจดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

5.4.1  คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้นีโยบายในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ให้
ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรอย่างเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ และก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่
สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้

5.4.2  คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3  คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีนโยบายและมาตรการรกัษาความความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผลและมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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6.1.1 คณะกรรมการบรษัิทจะท าความเขา้ใจในความเสีย่งที่ส  าคญัของบรษัิท และอนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์
เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษัิทส าหรบัเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานในการบรหิาร
ความเสีย่งของทกุคนในบรษัิทใหเ้ป็นไปทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัสญัญาณ
เตือนภยัลว่งหนา้ และดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า 

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดูแลใหบ้ริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายใน
องคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

6.1.4  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งที่ได้
ระบไุวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง 
ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกบัธุรกิจ 

6.1.6 คณะกรรมการบรษัิทติดตามและประเมินผลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งทั้งของ
ประเทศไทยและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั (เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการบรษัิทจะน าผลประเมินระบบควบคมุภายในและ
การบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาตาม ขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย  

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการบรษัิทจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิและ
หนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นกฎบตัร ซึ่งก าหนดองคป์ระกอบและ
คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษัิทและ/หรอืธุรกิจ
ของบรษัิท 

(4) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่ นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 

(charter) 
ซ. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทและผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(7) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้ บริษัทภายนอกเพื่อความเป็นอิสระในการท าหนา้ที่เป็นผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบริษัทภายนอกดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูต้รวจสอบ
ภายในโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(8) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือ เลิกจา้ง รวมทัง้การประเมินผลงานของบริษัท
ภายนอกที่ท  าหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายใน 

(9) อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบตัรของผูต้รวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครัง้ หรือ ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม 



18 
 

(11) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย เช่น สามารถเรยีกผู้
ที่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูล การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 บริษัทมีผูต้รวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี  

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกบัฝ่าย
บรหิาร คณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของ
บรษัิท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนักบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบาย
และ วิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพรอ้มใช้
ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี  ้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย   

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้
ดแูลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีไมค่วรมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย
เสยี อยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่วไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้
จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

6.3.4 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงินหรือเทียบเทา่ และพนกังานใน
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งไม่ใชข้อ้มูล
ภายในก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และหา้มบคุคลดงักลา่วซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทโดยตนเอง คู่สมรส บตุรที่
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ยงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยตรงหรือทางออ้ม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วอยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง 

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหบ้ริษัทจัดท านโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงสนับสนุนการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และสือ่สารในทกุระดบัของบรษัิทและตอ่บคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหบ้รษัิทมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

6.5.1 บรษัิทไดจ้ดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระท าความผิด โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีน
ผา่นทางช่องทางที่บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมไว ้ดงันี ้

 (1)  ทางไปรษณีย ์น าสง่ถึง ประธานกรรมการ หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์comsec@interpharma.co.th 
 (3) เว็บไซตข์องบรษัิท www.interpharma.co.th 

6.5.2 บรษัิทไดก้ าหนดกระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน โดยกรรมการตรวจสอบจะมอบหมาย
ใหผู้ต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริงเป็นผูก้ลั่นกรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และ
รายงานผลต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 

6.5.3 บริษัทมีบทลงโทษผูท้ี่ฝ่าฝืนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หากการสืบสวนพบว่าเป็น
ผูก้ระท าความผิดจรงิ ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบรษัิทก าหนดไว ้และหาก
การกระท าผิดนัน้เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดนัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ค าตดัสิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัสิน้สดุ 

6.5.4 บรษัิทมีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1  

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั  
ตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายความ
รวมถึงผูบ้รหิารสงูสดุสายงานการเงินและบญัชี ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์ 

mailto:comsec@interpharma.co.th
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7.1.2 ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบรษัิทจะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่เป็น
รายงานการทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้มี) 

(3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

7.1.3 คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู งบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ที่สามารถสะทอ้น
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้
เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบถึงขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้  

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะ
ดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามถกูตอ้งครบถว้นดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุม่ตน การเปิดเผยในสว่น
ที่เก่ียวเนื่องกบัสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้อง
บรษัิท 

7.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการจะรว่มกนัหาทางแกไ้ข
โดยเรว็ หากเริม่มีสญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิท 

7.2.2  ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจ
ไดว้่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 7.3  

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจไดว้่าบริษัทมี
แผนในการแกไ้ขปัญหา หรอืมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูม้ีสว่น
ไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณีที่บรษัิทมีแนวโนม้ที่จะไมส่ามารถช าระหนีห้รอืมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูล
ใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 
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7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหบ้รษัิทมีการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านงึถึงความเป็นธรรม
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

7.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมั่นใจไดว้่าการพิจารณาตดัสินใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่า
จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการจดัท ารายงานเพื่อความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิอยา่ง
เป็นธรรม และการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถึงกรอบการ
รายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล โดยจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี  

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหข้อ้มูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสรา้ง
คณุคา่แก่บรษัิทอยา่งยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5  

คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ในการ
สือ่สารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีนโยบายการสือ่สาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา มีช่องทางที่เหมาะสม มีการปกป้องขอ้มลูความลบัและขอ้มลูที่อาจมีตอ่ผลต่อ
ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรอืผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุาร
บรษัิท เป็นผูร้บัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก 

7.5.3 คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้ี
หลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการบรษัิทสง่เสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตาม
เกณฑท์ี่ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ บรษัิทยงัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเว็บไซตข์อง
บริษัท  www.interpharma.co.th ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่อประโยชนข์องลกูคา้และนกัลงทนุรวมถึงผูม้ีสว่นได้
เสยีอื่น ๆ โดยฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัและสม ่าเสมอ 

http://www.interpharma.co.th/
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัของบรษัิท 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหเ้รื่องส าคญัต่าง ๆ ของบรษัิท เช่น ประเด็นที่อาจสง่ผลต่อการด าเนินกิจการของ
บริษัท ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย จะตอ้งผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เรื่อง
ส าคญัดงักลา่วจะถกูบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้  

8.1.2 คณะกรรมการบรษัิทจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 
(1)  การก าหนดหลกัเกณฑ์การใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวัน

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหาก
กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการตอ้งแจ้งเหตุผลให้ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

(2)  หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตอ้งดแูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

 โดยบรษัิทจะเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์
ของบรษัิท  

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหห้นงัสอืนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตอ่การใชส้ิทธิ
ของผูถื้อหุน้ 

8.1.4  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการส่งหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุ 

8.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่ง
ค าถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

8.1.6  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งจะจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบั
ภาษาไทย โดยหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

(1)  วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(2)  วาระการประชมุ โดยระบวุ่าเป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเรือ่งตา่ง ๆ อยา่งชดัเจน 
เช่น ในวาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ และการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
เป็นแตล่ะวาระ 

(3)  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอซึง่รวมถึง 
ก.   วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้

เหตผุลและขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผุลและขอ้มลูประกอบ
เช่นกนั 
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ข.   วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบุช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจด
ทะเบียนและบรษัิททั่วไปท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของ
กรรมการท่ีเสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดมิกลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกครัง้ 
ใหร้ะบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่ผา่นมา และวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

ค.   วาระอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิ
ประโยชนอ์ื่น ๆ 

ง.   วาระแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี – ช่ือผูส้อบบัญชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

(4)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5)  ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง 
สทิธิของหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและ
แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพ และ
เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านงึถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผู้
ถือหุน้เป็นหลกั และ/หรอืการจดัประชมุในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์

8.2.2 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลไม่ใหม้ีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อ
หุน้จนเกินควร  

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบั
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ และมีความถกูตอ้งแมน่ย า  

8.2.4  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม
อยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชุมในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท
ได ้

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้ไม่
ควรสนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็นโดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มการประชุม เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งได ้
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8.2.7  ก่อนเริม่การประชุม ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของผู้
ถือหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุจะจดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิ
ในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9  คณะกรรมการบริษัทจะสนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั และสง่เสริมใหม้ีบุคคลที่เป็น
อิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบและบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง
และครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการ
ถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหร้ายงานการประชมุของผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงันี ้

(1)  รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ และไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 
(2)  วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) 

ของแตล่ะวาระ 
(3)  ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

 

นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัแกไ้ขครัง้ที่ 1) ไดร้บัการอนมุตัิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า 
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