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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
(CG  Policy) 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นผูน้ าสูงสุดขององคก์ร  
จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญั 

ตั้งแตโ่ครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลกัการส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษทั กระท า
ดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และไดน้ าไปปรับใชใ้นการก ากบั
ดูแลใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอยา่งย ัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงั
ของทั้งภาคธุรกิจผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุน และสงัคมโดยรวม ภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ตามหลักการก ากับดูและกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555  (Principles of Good Corporate Governance : 
“CG Principles”) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หมวด และภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 
: “CG Code”) ใน 8 หลกัปฏิบติั ดงัน้ี  

 

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบัต ิ2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบัต ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 
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โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมี้มติเห็นชอบ “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560” 
(Corporate Governance Code: “CG Code”) เพ่ือน ามาใช้แทนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน                 
ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance: “CG Principles”) ท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2560 บริษทัไดน้ านโยบายเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นรูปธรรม
มากข้ึน โดยมีการแต่งตั้ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี                  
16 ธนัวาคม 2560  เพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั
เป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเช่ือถือและ เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล (Code of Governance)                 
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ใจ “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ” 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

หากพิจารณาแลว้ เน้ือหาส่วนใหญ่ของ CG Code น้ี น ามาจาก หลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2555  เพียงแต่ปรับล าดับ วิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดเ้พ่ิมประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

1. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทความเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหวา่ง คณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

(1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลใหมี้การด าเนินการ 
(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ โดยติดตามให้มัน่ใจว่า ฝ่ายจดัการไดไ้ปด าเนินการ

ตามท่ีไดพิ้จารณาร่วมกนัไว ้
(3) เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ 

2. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ และ
บูรณาการหลกัความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเขา้ไปในชั้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัดงักล่าว เพ่ือใหก้ารสร้าง
คุณค่ากิจการอยา่งย ัง่ยืนแทรกเป็นเน้ือเดียวกบัการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมายทางธุรกิจนั้น ผา่นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวเิคราะห์ ความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การท าความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนมีการปลูกฝังค่านิยมของ
องคก์รท่ีสะทอ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3. ขยายความหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ 
โดยสนับสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการก ากบั ดูแลดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. เพ่ิมค าอธิบายหน้าท่ีของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการจดัการ
ขอ้มูลลบัเพ่ือไม่ให้เกิดขอ้มูลร่ัวไหล การรักษาความลบัของขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
(market sensitive information) 
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5. เพ่ิมหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหน้ี และกลไกท่ีจะสามารถกอบกูฐ้านะการด าเนินงานได ้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล
ใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

6. เพ่ิมความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรท าความเขา้ใจเร่ืองโครงสร้างความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่ออ านาจการควบคุมหรือการบริหารจดัการกิจการ 

7. เพ่ิมความชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ และในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ไม่ไดมี้การแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งกรรมการอิสระ คนหน่ึงร่วมพิจารณา
ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสร้างความ 
ถ่วงดุลระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
  

ในทางปฏิบัตินั้ น คณะกรรมการบริษทัได้น าหลกัปฏิบัติ 8 ข้อ ในส่วนท่ี 1 ไปปรับใช้ (Apply) ตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน และในส่วนท่ี 2 นั้น เป็น              
แนวปฏิบติัและค าอธิบายในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัในส่วนท่ี 1  
 

ดงันั้นบริษทั จึงไดก้ าหนดระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ขา้งตน้ ประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 หมวด ดงัต่อไปน้ี  
 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Right of Shareholders) 
หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 
หมวดท่ี 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Transparency) 
หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities) 

 


