
 

 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

        © 2021 Thai Institute of Directors Association 

All right reserved  
1 

 

 

หลกัเกณฑก์ารส ารวจ 
โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ  

โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเริ่มขึ้นในปี 2544 โดยใช้ชื่อในครัง้แรกว่า 
Baselining Corporate Governance Practices of Thai Listed Companies อนัเนื่องมาจากวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการใชผ้ลจากการส ารวจตามโครงการเป็นพืน้ฐานในการตดิตามและวดัผลการพฒันาการก ากบัดูแลกจิการ
ในประเทศไทยเปรยีบเทียบกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยในปีแรกทางสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) ได้รบัความร่วมมือจากบรษิัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ในการพัฒนา
หลกัเกณฑ์ในการส ารวจและประเมินผล รวมถึงได้รบัการสนับสนุนทางการเงนิในการด าเนินโครงการจาก
ธนาคารโลก (World Bank) ซึง่ทางสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดน้ าผลจากการประเมนิตามโครงการ
ดังกล่าวจัดพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน Strengthening Corporate Governance Practices of Thai Listed 
Companies 

ทัง้นี้ โครงการดงักล่าวได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็นเครื่องมอืในการติดตาม
พฒันาการของบรษิัทไทย โดยได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เล็งเห็นความส าคญัของโครงการและให้การสนับสนุนทางการเงนิภาย
หลงัจากความช่วยเหลอืทางการเงนิจากธนาคารโลกสิน้สุดลงในปี 2545 ซึง่ผลส ารวจทีจ่ดัท าขึน้ไดร้บัการพมิพ์
เผยแพร่ในรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies โดยมีรายงานที่จดัพิมพ์
แล้วนับตัง้แต่ปี 2544 ถึงปี 2563 รวมเป็นจ านวน 18 ฉบับ และรายงานดังกล่าวได้ร ับการยอมรับจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในบริษัทไทย       
คณะกรรมการฯ จงึไดม้มีตสินับสนุนให ้IOD ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องต่อไป 

 ในการด าเนินโครงการ เพื่อให้หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ใช้ในการส ารวจมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั และ
สามารถใชช้ีว้ดัการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการสถาบนัฯ ได้
แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน     
ตลาดทุน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและพจิารณาหลกัเกณฑ์การส ารวจ แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่อผล
ส ารวจและการจดัท ารายงาน ตลอดจนแนวทางการประกาศผลส ารวจในภาพรวม ซึ่งในระยะที่ผ่านมาได้มี      
การทบทวนและปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดา้นการก ากบัดแูลกจิการ
อยู่เป็นระยะ ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการโครงการได้พจิารณาปรบัเพิม่หลกัเกณฑ์ของโครงการใหม่เพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิของโครงการ ASEAN CG Scorecard โดยน าหลกัเกณฑน์ี้มาใชป้ระเมนิใน
ปี 2557 นอกจากนี้สถาบนัฯ ยงัไดจ้ดัสมัมนาน าเสนอผลส ารวจรวมทัง้ประกาศรายชื่อบรษิทัทีม่ผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัทีด่ใีหส้งัคมไดร้บัทราบมาโดยตลอด 

 
2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ในการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนของไทยนับแต่ปี 2544 มุ่งหวงัให้มกีารส ารวจและ
วัดผลการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากล รวมถึงวเิคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในภาพรวม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการในการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทไทย ในขณะที่บรษิัทจดทะเบียนก็
สามารถน าผลการศึกษาตามโครงการดังกล่าวไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของตนเองเพื่อให้เกิด        
การพฒันาปรบัปรุงให้ดขีึ้นต่อไปได้ รวมทัง้ยงัสามารถใช้บรกิารจากสถาบนัฯ ในการจดัท ารายงานวเิคราะห์ผล
เฉพาะบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

 

3. บริษทัท่ีท าการส ารวจ 

 ในช่วงสองปีแรกของโครงการคอืปี 2544 และ 2545 ทางสถาบนัฯ ได้มุ่งเน้นการส ารวจเฉพาะบรษิัท     
จดทะเบยีนทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 100 และ 200 อนัดบัแรกนับจากมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ตามล าดบั จนกระทัง่ตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา ที่สถาบนัฯ ได้ท าการส ารวจบรษิัทจดทะเบียนทัง้หมดในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมจี านวนบรษิทัทีท่ าการส ารวจเพิม่ขึน้โดยล าดบั 
ดงันี้ 

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีท่ าการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการ ระหว่างปี 2544-2563* 

ปี 2544 2545 2546 2548 2549 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวน
บริษทั 

133 234 337 371 402 448 290 480 497 513 526 550 588 601 620 657 677 692 

 * งดเวน้การส ารวจในปี 2547 และ 2550 เพือ่ทบทวนหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา สว่นปี 2552 เป็นปีทีอ่ยู่
ระหว่างการศกึษาการปรบัหลกัเกณฑ ์จงึท าการส ารวจเฉพาะกลุ่ม 

 



 

 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

        © 2021 Thai Institute of Directors Association 

All right reserved  
3 

 4. บริษทัท่ีไม่ได้ท าการส ารวจ 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ร ับการประเมินตามโครงการ CGR       
ยกเว้น  

1. บรษิทัทีอ่ยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ 
2. บรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 
3. บรษิทัทีไ่มจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ในปีทีท่ าการส ารวจ 
4. บรษิทัหรอืกรรมการบรษิทัใดทีส่ านกังาน ก.ล.ต. เปรยีบเทยีบปรบั หรอืกล่าวโทษ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

จะไมไ่ดร้บัการประเมนิในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี   
(1) กระท าการ หรอืละเว้นกระท าการโดยไม่สุจรติ หรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการท า

ธุรกรรมของบรษิัทหรอืบรษิทัย่อย  และเป็นเหตุให้บรษิทัหรอื   ผูถ้อืหุ้นได้รบัความเสยีหาย
หรอืเป็นเหตุใหต้นหรอืบุคคลอื่นไดร้บัประโยชน์โดยมชิอบ หรอื               

(2) เปิดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มลู หรอืขอ้ความเกีย่วกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ยอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท าให้
ส าคญัผดิ หรอืโดยปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 

(3) มกีารกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า  

  ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้ยกเวน้ 4 นัน้ จะมแีนวพจิารณาเพิม่เตมิ ดงันี้ 

- หากกรรมการถูกเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษจากกรณีของบริษัทจดทะเบียนใด  ก็จะ         
ไมป่ระเมนิบรษิทัจดทะเบยีนนัน้เท่านัน้ 

- หากกรรมการที่ถูกเปรยีบเทยีบปรบัหรอืถูกกล่าวโทษลาออกจากการเป็นกรรมการในบรษิทั    
จดทะเบยีนทีต่นมปัีญหาแลว้ บรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ยงัคงไดร้บัการประเมนิตามปกต ิ

5. บรษิทัหรอืกรรมการใดหรอืผูบ้รหิารใดทีถู่กหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กิจการนัน้ ๆ ชี้มูลความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบจะไม่ได้รบัการ
ประเมนิในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี  

 

กรณีข้างต้นทัง้หมดจะพิจารณาตัง้แต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีท่ีท าการส ารวจจนถึงวนัท่ี
ประกาศผลของปีท่ีท าการส ารวจ  
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5. วิธีการส ารวจ 

 เนื่องจากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียนตามโครงการนี้ เป็นการส ารวจและ
ประเมินบริษัทจดทะเบียนพร้อมกันเป็นจ านวนมากภายในระยะเวลาที่จ ากัด ทางสถาบันฯ จึงได้มุ่งเน้นให ้      
การส ารวจและให้คะแนนตามโครงการกระท าโดยอาศยัข้อมูลท่ีบริษัทมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และ
ข่าว/ข้อมูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.) เก่ียวกบับริษัทตัง้แต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีท่ีท าการส ารวจจนถึงวนัท่ี
ประกาศผลของปีท่ีท าการส ารวจเท่านัน้ ดงันัน้การส ารวจและประเมินน้ีจึงไม่ได้สะท้อนข้อเทจ็จริงใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นหลงัระยะเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี ถึงแม้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้คะแนนและประมวลผล 
รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการน้ี จะได้ท าอย่างรอบคอบระมดัระวงั แต่ทางสถาบนัฯ ไม่รบัรอง
ความถกูต้องของข้อมูลท่ีน าเสนอ และไม่รบัผิดชอบผลท่ีเกิดขึน้จากการน าข้อมลูไปใช้ในทางใดๆ ทัง้ส้ิน 
และทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการตามโครงการนี้  สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของ      
การก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียนไทยอย่างชดัเจนมากที่สุด ทางสถาบนัฯ จงึขอสนับสนุนให้บรษิัท      
จดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการในเอกสารเผยแพร่ขององค์กร หรอืเวบ็ไซต ์
รวมทัง้ช่องทางต่างๆใหม้ากทีสุ่ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  ทัง้ในแง่ของการมผีลการประเมนิทีด่ขี ึน้ รวมถงึ
เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนของนักลงทุน นักวเิคราะห ์และผูท้ีส่นใจ ซึ่งจะช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ทีม่ตี่อบรษิทั
มากยิง่ขึน้ 

6. หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
  

สบืเนื่องจากวตัถุประสงคข์องโครงการทีต่อ้งการวดัผลการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากล ดงันัน้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาตามโครงการนี้จงึไดร้บัการพฒันาขึน้ โดยอาศยั
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็น
หลกัการสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบั และถูกน าไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกจิการของประเทศ
ต่างๆ รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็น
กรอบในการพจิารณา โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
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  โดยในแต่ละหมวดจะมเีกณฑ์ชี้วดัและประเมนิการปฏบิตัิตามหลกัการดงักล่าว โดยมุ่งเน้นเครื่องมอื     
ชี้วดัที่เป็นรูปธรรมและสามารถวดัได้ในเชงิปรมิาณ โดยพยายามหลกีเลี่ยงตวัชี้วดัที่ เป็นนามธรรมหรอืต้องใช้
ความรูส้กึในการตดัสนิ ซึ่งอาจเกดิการล าเอยีงได้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์การประเมนิดงักล่าวได้มกีารทบทวนและ
พิจารณาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องภายหลงัจากที่บรษิัทที่ปรกึษา McKinsey & Company ได้ช่วยพฒันาขึ้นใน     
ปีแรก โดยมจี านวนหลกัเกณฑแ์ละการใหน้ ้าหนักในแต่ละหมวดเปลีย่นแปลงไปในแต่ละปี ดงัแสดงไวใ้นตาราง
ต่อไปนี้ 

จ านวนหลกัเกณฑแ์ละน ้าหนักท่ีใช้ในการประเมิน ปี 2563 – 2564 
 

หวัข้อ 
หลกัเกณฑก์าร
ประเมิน (ข้อ) 

น ้าหนัก(%) 

2563 2564 2563 2564 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 32 32 15 15 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 19 19 10 10 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 29 29 20 20 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 53 53 20 20 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 

 

7. การประกาศผล 

เนื่องดว้ยผลโครงการ CGR ในปัจจุบนัถูกน าไปใชป้ระกอบการพจิารณาการลงทุนของนกัลงทุนมากขึน้ 
เพื่อเป็นแนวทางใหผู้้ใช้ขอ้มูล CGR พจิารณาถงึปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อการประเมนิการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัจดทะเบยีน โครงการจงึเหน็ควรใหม้แีนวปฏบิตัใินการประกาศผลโครงการ CGR โดยใหม้ผีล
ตัง้แต่การประกาศผลประจ าปี 2560 เป็นตน้ไป ซึง่มสีาระส าคญั ดงันี้ 

7.1 เหตแุห่งการพิจารณาไม่ประกาศผลประเมิน CGR ของบริษทัจดทะเบียน 

7.1.1 กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนปฏบิตัฝ่ิาฝืนหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนดอยา่งรา้ยแรงจนเป็น
เหตุใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ถูกขึน้เครือ่งหมาย SP  

7.1.2 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงนิให้ตลาดหลักทรพัย์ภายในระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรพัย์ก าหนด โดยไม่มีเหตุจ าเป็นและสมควร จนเป็นเหตุให้หลักทรพัย์ของบริษัท         
จดทะเบยีนนัน้ถูกขึน้เครือ่งหมาย SP 
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7.1.3 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดเผยการต าหนิต่อสาธารณชน (Public 
Reprimand) 

7.1.4 กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนถูกตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดเผยขา่วทีต่อ้งการเตอืน (alert) ผูถ้อืหุน้และ
ผู้ลงทุนทัว่ไป เนื่องจากมขีอ้มูลส าคญัที่ควรพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
หรอืตดัสนิใจใชส้ทิธใิชเ้สยีงในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

7.1.5 บรษิทัหรอืกรรมการใดหรอืผูบ้รหิารใดทีถู่กหน่วยงานทางการหรอืหน่วยงานทีม่ลีกัษณะท านอง
เดียวกันในประเทศไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครฐั (ป.ป.ท.) เป็นต้น หรอืในต่างประเทศ เช่น Serious Fraud Office (United Kingdom) 
United State Department of Justice ก.ล.ต. ในต่างประเทศ เป็นต้น ระบุว่า มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
กบักรณีทุจรติ คอรร์ปัชนั ทัง้นี้คณะกรรมการโครงการจะใชดุ้ลพนิิจเพื่อใหค้วามเป็นธรรมและ
ตามหลกันิตธิรรม 

กรณีข้างต้นทัง้หมดจะพิจารณาตัง้แต่เดือน ม.ค. ของปีก่อนปีท่ีท าการส ารวจจนถึงวนัท่ี
ประกาศผลของปีท่ีท าการส ารวจ  

 

7.2 การประกาศผล 

7.2.1  ระบุเครื่องหมาย * เหนือชือ่ยอ่หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการประกาศผล  ส าหรบับรษิทัหรอืกรรมการ

หรอืผู้บรหิารของบรษิัทใดที่มีข่าวด้านการก ากบัดูแลกิจการ เช่น การกระท าผิดเกี่ยวกับ

หลกัทรพัย ์การทุจรติ คอรร์ปัชนั เป็นตน้ ซึง่การใชข้อ้มลู CGR ควรตระหนักถงึขา่วดงักล่าว

ประกอบดว้ย 
 

      ทัง้นี้เครื่องหมาย * จะยงัคงแสดงไวจ้นกว่าการประกาศผลครัง้ถดัไป เวน้แต่คณะกรรมการ

โครงการจะมคีวามเหน็เป็นอื่น ซึง่อาจรวมถงึการขยายเวลาการแสดงเครือ่งหมาย * ดว้ย    

7.2.2  หมายเหตุประกอบการประกาศผล 

      หากปรากฏภายหลงัจากวนัประกาศผลว่า บรษิทัหรอืกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัใดที่

ไดร้บัการประกาศผลมขีา่วดา้นการก ากบัดูแลกจิการ เช่น การกระท าผดิเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์

การทุจรติ คอร์รปัชนั เป็นต้น สมาคมฯ จะท าการแจ้งในเอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการ

ตามที่ปรากฎบนเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ และด าเนินการจดัท าหนังสอืแจ้งไปยงัหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ ไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคม

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นตน้ เพือ่ทราบ 
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ในการแสดงผลรายบรษิทั คณะกรรมการโครงการฯ ไดจ้ดักลุ่มบรษิทัทีท่ าการส ารวจเป็น 6 กลุ่มตามช่วง

คะแนนที่ได้รบั และใช้จ านวนตราสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติแสดงผลคะแนนในแต่ละ

ระดบั ดงัแสดงในตาราง 

ช่วงคะแนน สญัลกัษณ์ ความหมาย 

90- 100  
ดเีลศิ (Excellent) 

80 - 89 
 

ดมีาก (Very Good) 

70 - 79  ด ี(Good) 

60 - 69 
 

ดพีอใช ้(Satisfactory) 

50 - 59  ผา่น (Pass) 

ต า่กว่า 50 - N/A 

 

8. แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการประเมิน 

 เนื่องจากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการนี้เป็นการประเมนิในมุมมองของบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจลงทุน และผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ แหล่งขอ้มลูที่
ใชใ้นการประเมนิจงึประกอบดว้ย 

1. รายงานประจ าปีของบรษิทั 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) 
3. หนงัสอืนดัประชุมและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัทีเ่ผยแพรผ่า่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. 
5. ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเชน่ เวบ็ไซตบ์รษิทั ฯลฯ 

โดยขอ้มลูขา้งตน้ ต้องเป็นเอกสารท่ีบริษทัเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยอยู่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั
ทัง้นี้ ควรจดัท าเอกสารของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
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หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

 หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนหมวดนี้กล่าวถงึการคุ้มครองสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นในการใช้สทิธใินเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสมควรได้รบั ดงันัน้ หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาใน
หมวดนี้จงึพจิารณาถงึแนวปฏบิตัขิองบรษิทัเกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

1. บริษัทได้ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจาก
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงหรอืไม ่

นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีงในที่ประชุม         
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นควรได้รบัสทิธทิี่เป็นสทิธิข ัน้พื้นฐาน
อื่นๆ ได้แก่ สทิธกิารไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร/เงนิปัน
ผลอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่า
เทียมในการรับซื้ อหุ้นคืนโดยบริษัท เ ป็นต้น ซึ่ ง
โดยทัว่ไปเป็นเรือ่งทีม่กีฎหมายก าหนดอยูแ่ลว้ 

2. คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัทุกรปูแบบไดร้บัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปีหรอืไม ่ 

ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการทุ ก รูป แบบ  โดยบ ริษั ท ควรน า เสน อ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้แก่ ค่าตอบแทน
ประจ า เบี้ยประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสทิธปิระโยชน์
อื่น ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี (หาก
ไมม่สีทิธปิระโยชน์อื่น ๆ ควรระบุว่า ไมม่)ี  

3. ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณามีการน าเสนอนโยบาย  วิธีการ 
หลัก เกณฑ์  ในการให้ค่ าตอบแทนส าหรับ
กรรมการแต่ละต าแหน่งหรอืไม่ อยา่งไร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ควรมกีารน าเสนอ
ถึง(1)นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้
หลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละ
ต าแหน่ง และ(2)น าเสนอถึงจ านวนเงินค่าตอบแทน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ดว้ย 

4. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บรษิัท
ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคลหรอืไม่ 

บรษิทัควรเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะ
คน  ทั ้งนี้  เพื่ อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

5. บรษิัทได้เปิดเผยไวใ้นรายงาน การประชุมผู้ถือ
หุน้ถงึการจดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง
ในการประชุมผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

บรษิทัควรจดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงทีเ่ป็น
อสิระในการประชุมผู้ถอืหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสยีงทีเ่ป็นอสิระ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 
หน่วยงานก ากบัดแูล ผูถ้อืหุน้รายย่อย และศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.set.or.th/tsd
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6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม หรอืส่งค าถามเกี่ยวกับบรษิัทล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม่  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัควรมชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอวาระที่ต้องการน าเข้าที่ประชุม หรือค าถามที่
ตอ้งการใหต้อบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดล้่วงหน้า  

7. บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนัก
ลงทุนสถาบนัเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

บริษัทควรจดัท าและเปิดเผยนโยบายในการอ านวย
ความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนกัลงทุน
สถาบนัเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

คณุภาพของหนังสือนัดประชุมผูถ้อืหุน้(ข้อ 8-13) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีรายละเอียดในเรื่อง
ต่างๆ ดงันี้ 

8. บรษิทัไดก้ าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็น
เรือ่ง ๆ อยา่งชดัเจนหรอืไม่ 

บรษิทัควรก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นเรื่อง 
ๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระเกีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยก
เรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการเลือกตัง้กกรมการ
ใหมอ่อกเป็นแต่ละวาระ เป็นตน้ 

9. วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ มีการระบุชื่อ
พรอ้มประวตักิรรมการทีต่้องการเสนอแต่งตัง้ให้
ผูถ้อืหุน้ทราบหรอืไม ่ 

ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้นในวาระแต่งตัง้กรรมการ 
ระบุชื่อพร้อมแนบประวตัิย่อของกรรมการแต่ละคนที่
เสนอแต่งตัง้ โดยมี 1.ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ  3. ประวตัิ
การศึกษาและประวัติการท างาน 4. จ านวนบริษัทที่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ต้องแยกเป็นหวัขอ้บรษิทัจด
ทะเบียน และบรษิัททัว่ไป) 5. หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
สรรห า 6. ประเภทของกรรมการที่ เสนอ  (เช่ น 
ก ร รม ก ารอิ ส ร ะ  ก รรม ก ารที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริห า ร 
กรรมการบริหาร) และในกรณีเป็นการเสนอช่ือ
กรรมการเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ต้องมี 7. 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วนัที ่
เดอืนและปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั
นี้ดว้ย 
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10. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีมกีารระบุชื่อผูส้อบบญัช ี
บรษิทัทีส่งักดั ประวตัหิรอืขอ้มูลทีจ่ะช่วยใหผู้ถ้อื
หุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ค่าบริการไว้ครบถ้วน
ชดัเจนหรอืไม่ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ผู้สอบบญัช ีในหนังสอืนัดประชุม ควรให้รายละเอียด
เกี่ ย ว กั บ (1)ชื่ อ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี  บ ริ ษั ท ที่ ส ั ง กั ด 
(2)ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้
ประเด็นเกี่ยวกบัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีและ
(3)คา่บรกิารของผูส้อบบญัชไีวใ้หช้ดัเจน 

11. ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผย
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล จ านวนเงนิปันผลที่
เส น อ จ่ า ย  พ ร้ อ ม ทั ้ ง เห ตุ ผ ล แ ล ะข้ อ มู ล
ประกอบการพจิารณาหรอืไม่ 

ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ควรแจ้ง
(1)นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท (2)อตัราเงนิ
ปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้ม(3)เหตุผลและขอ้มูลประกอบ 
ใน ก ร ณี ท่ี เสน อ ให้ งด จ่ าย เ งิน ปั น ผ ล ก็ ค ว ร
ม(ี1)นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท (2)เหตุผล
และขอ้มลูประกอบการพจิารณาใหช้ดัเจนดว้ยเชน่กนั 

12. ในหนังสอืนัดประชุม มกีารระบุวตัถุประสงค์และ
เหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอหรอืไม่ 

ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมี
หวัขอ้ทีก่ล่าวถงึวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ
ไวใ้หช้ดัเจน 

13. ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระทีเ่สนอหรอืไม่ 

ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม ต้องมีความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระไวใ้หช้ดัเจน 

คณุภาพของรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(ข้อ 14-23) 

รายงานการประชุ มผู้ ถือหุ้ น  ควรประกอบด้วย
รายละเอยีดในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

14. มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนน
และนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหรอืไม ่

ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ควรบนัทกึการแจง้วธิกีาร
ลงคะแนนและนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนเริม่การ
ประชุมตามวาระ และใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนน 

15. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึก
ค าถามค าตอบไวห้รอืไม่ 

ประธานทีป่ระชุมควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอื
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีการ
บนัทกึประเดน็ค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ประชุมไดร้บัทราบ 
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16. ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ไดม้กีารบนัทกึมติ
ทีป่ระชุมไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้คะแนนเสยีงที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ 
วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงหรอืไม่ 

ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่
ประชุม บริษัทควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และ
บันทึกมติของที่ประชุมไว้ให้ชัดเจนในรายงานการ
ประชุม โดยมกีารบนัทกึจ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัใน
แต่ละวาระให้ชดัเจนว่า เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอืงด
ออกเสยีงเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวาระ 

17. ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้มกีารบนัทกึรายชื่อ
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมไวห้รอืไม่ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
ดงันัน้ใน    การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ กรรมการ
บริษัทควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ซกัถามปัญหาเกี่ยวกบับรษิทัต่อคณะกรรมการ ดงันัน้
บรษิทัควรบนัทกึรายชื่อพรอ้มต าแหน่งของกรรมการที่
เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
เพื่ อ ให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของ
กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ 

18. บรษิัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผล
การลงคะแนนเสียงในวนัท าการถัดไปจากวัน
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

บรษิัทควรเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการ
ลงคะแนนเสยีงในวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยอาจแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลท. หรือ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

19. ประธานกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหรอืไม่ 

ประธานกรรมการถอืเป็นตวัแทนของคณะกรรมการทัง้
คณะ ดังนั ้น ประธานกรรมการควรเข้าร่วมในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้
ถอืหุน้ 

20. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ 
(ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้เพื่อตอบค าถามในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
จดัการบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ในการประชุม 
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การเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปีของประธาน
อนุกรรมการชุดต่างๆ 

ประธานอนุกรรมการ (Board Committee) ทุกคณะ
ควรเข้าร่วมในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นทุก
ครัง้เพื่อตอบค าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบั
คณะอนุกรรมการ 

21. 21. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมใน
การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้
ถอืหุน้ 

22. ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนไดเ้ขา้ร่วมใน
การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 
 

ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนควรเขา้ร่วมในการ
ประชุมผู้ถอืหุ้นทุกครัง้เพื่อพบปะและตอบค าถามของ        
ผูถ้อืหุน้ 

23. ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เขา้ร่วมในการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเขา้รว่มในการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เพือ่พบปะและตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ 

24. บริษัทจดัประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้น
สามารถเดนิทางไปไดง้า่ยหรอืไม ่ 

บริษัทควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้น
สามารถเดนิทางไปรว่มประชุมไดง้า่ย  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
การมีกลไกในการป้องกันการครอบง ากิจการ
ดงัต่อไปนี้หรอืไมอ่ยา่งไร 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่พีจิารณาว่า ตลาดทุน
ที่ดีควรเป็นตลาดทุนที่กระบวนการในการครอบง า
กิจการสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส บริษัทไม่ควรสร้างกลไกในการป้องกันการ
ครอบง ากิจการที่จะท าให้ฝ่ายจดัการหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองในกรณีที่มีการ
บรหิารงานอยา่งขาดประสทิธภิาพหรอืไมโ่ปรง่ใส 

25. มกีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบรษิทัหรอืไม่ บรษิทัไมค่วรมกีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่มธุรกจิของบรษิทั 

26. มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของ
บรษิทัหรอืไม่ 

บรษิทัไม่ควรมโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบปิรามดิในกลุ่ม
ธุรกจิของบรษิทั 

27. คณะกรรมการของบรษิทัไม่มกีารถอืหุ้นรวมกนั
เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้ที่ออกแลว้ของบรษิทั
ใชห่รอืไม่(Bonus) 

 

28. บรษิทัมสีดัสว่นของหุน้ free float เท่าใด บรษิทัควรมหีุน้ free float เกนิกวา่รอ้ยละ 40 ของหุน้ที่
ออกแลว้ทัง้หมด หรอือย่างน้อยทีสุ่ดควรมมีากกว่ารอ้ย
ละ 15 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

29. ในการประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ได้
มกีารเพิม่วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
หรอืไมอ่ยา่งไร (Penalty) 

ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้ทราบถงึเรื่องที่จะมกีารพจิารณาในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุม
หรือไม่  รวมทัง้ได้ร ับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม การเพิม่วาระอื่นๆ ทีจ่ะตอ้งมี
การลงมตโิดยไม่ได้ก าหนดไวใ้นวาระการประชุมจงึไม่
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั ้น 
บรษิทัควรหลกีเลีย่งการเพิม่วาระอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนด
ไวล้่วงหน้าในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

30. บรษิัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่ าเทียมกัน ใน เรื่อ งการซื้ อหุ้นคืนหรือไม ่
(Penalty) 

 

31. บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
กนัหรอืไม ่(Penalty) 

 

32. บริษัทได้ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทหรือ        
ผูถ้อืหุน้รายอื่นหรอืไม ่(Penalty) 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนหมวดนี้ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 
ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้สว่นน้อยและผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อยควรไดร้บัการคุม้ครองสทิธจิากการกระท า
ทีเ่ป็นการเอาเปรยีบไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มของผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุม ดงันัน้ หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใน
หมวดนี้ จงึมุง่เน้นแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองป้องกนัการละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 

หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

1. บรษิัทให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสยีง
ลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีงใช่
หรอืไม ่

หุ้นประเภทเดียวกนั ควรมีสทิธิออกเสยีงที่เท่าเทียมกัน
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัมหีุน้มากกว่าหนึ่งประเภท
(One class of Share) บรษิทัไดเ้ปิดเผยถงึ 
สทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท
หรอืไม ่

ในกรณีที่บรษิทัมหีุน้มากกว่าหนึ่งประเภท (One class of 
Share) บริษัทควร เปิด เผยถึงสิทธิในการออกเสียง 
ของหุน้แต่ละประเภท 

3. บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือ
หุน้สว่นน้อยมสีว่นในการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการหรอืไม่ 

บรษิทัควรจดัใหม้กีระบวนการทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย
สามารถมสี่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ เช่น 
(1)จดัใหม้ชี่องทางส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อกรรมการ
ก่อนการประชุมสามญัประจ าปี หรอื(2)มกีระบวนการทีท่ า
ใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเลอืกตัง้กรรมการที่
เป็นอสิระเพือ่ดแูลผลประโยชน์แทนตนได ้

4. บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูล  
ภายในของบริษัท  และได้ เผยแพร่ให้
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท
ทราบหรอืไม ่

บริษัทควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่จะสร้างความมัน่ใจว่า
นโยบายดงักล่าวเป็นทีร่บัทราบและปฏบิตัติาม 

5. ในกรณีที่มกีารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่
เข้าข่ายจะต้องขออนุมตัิจากผู้ถือหุ้นตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนการ
ท ารายก าร  บ ริษั ท ได้ มี ก าร เปิ ด เผ ย
รายละเอยีดและเหตุผลของการท ารายการ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะท ารายการ
หรอืไมอ่ยา่งไร 

ในกรณีที่มีการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน บริษัทควร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั(1)ชื่อและความสมัพนัธข์องบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน (2)นโยบายการก าหนดราคา (3)มูลค่ารวม
ของรายการ รวมทัง้ (4)ความเห็นของคณะกรรมการ
เกีย่วกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

6. บรษิทัไดเ้ปิดเผยว่า รายการระหว่างกนัได้
กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกจิการค้า (Fair and at 
arms’ length)  หรอืไม ่

บริษัทควรเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีว่า รายการ
ระหว่างกนัได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length)  

7. บรษิทัมโีครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกจิทีม่กีารท า
รายการระหว่างกนัในลกัษณะทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์มากน้อยเพยีงใด 

พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดบัของการท า
รายการระหว่างกนัภายในกลุ่มธุรกจิว่ามมีากน้อยเพยีงใด
โดยพจิารณาจากรายได้และรายจ่ายของบรษิทัว่ามาจาก
การท าธุรกจิในกลุ่มมากน้อยเพยีงใด โดยเทยีบกบัรายได้
รวมและรายจ่ายรวม ทัง้นี้จะพิจารณาระดับของการท า
รายการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรอืรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่า
รอ้ยละ 25 ทัง้นี้ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการท ารายการตามปกติ
ธุรกิจและกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือ
บรษิทัรว่มทีไ่มม่ผีูเ้กีย่วโยงทีถ่อืหุน้เกนิ 10%  

8. บรษิทัได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดย
การส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนงัสอืนดัประชุมหรอืไม่ 

บริษัทควรจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่ง
หนังสอืมอบฉนัทะ โดยเฉพาะแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนังสอื
นดัประชุม 

9. ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้น ได้มกีารระบุ
ถงึเอกสาร/หลกัฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ
ไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม่ 

บริษัทควรระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทัง้ค าแนะน า
ขัน้ตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสอืนัด
ประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง
และไมเ่กดิปัญหาในการเขา้รว่มประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ  

10. บรษิทัมกีารก าหนดเงือ่นไขซึง่ท าใหย้ากต่อ
การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

บริษัทไม่ควรก าหนดกฎเกณฑ์โดยจงใจให้เกิดความ
ยุ่งยากโดยไม่จ าเป็นแก่ผูถ้ือหุน้ในการมอบฉันทะให้ผูอ้ื่น
เขา้ร่วมประชุมแทน เช่น การก าหนดให้ต้องมกีารรบัรอง
เอกสารโดยหน่วยงานทางการ ฯลฯ 

11. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น
เวลากีว่นั 

บรษิทัควรจดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าทาง
ไปรษณียอ์ยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

12. บรษิัทได้น าเสนอหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือ
หุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัหรอืไม่ 

บรษิัทควรใช้เวบ็ไซต์เป็นช่องทางในการประกาศให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงรายละเอียดของหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งควรจะน าเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัท
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม 

13. บริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีง
แบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ 
(Bonus) 

การลงคะแนนเสยีงแบบสะสมเป็นวธิกีารลงคะแนนเสยีงที่   
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทัง้หมด
ทีต่นมอียู่ใหก้บักรรมการคนใดคนหนึ่งทีต่นต้องการเลอืก
เป็นกรรมการหรือจะแบ่งคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ
หลายคนก็ได้ จึงถือเป็นวิธีการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสามารถมีสทิธิมีเสยีงในการเลือกตัง้ผู้ที่ตน
ตอ้งการใหเ้ป็นกรรมการไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ หากบรษิทั
มีการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้
กรรมการกถ็อืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ยีิง่ขึน้ 

14. บริษัทมีการส่งหนั งสือนัดประชุมและ
เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น
ภาษาองักฤษใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่างชาตหิรอืไม่ 
(Bonus) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการใช้สทิธขิอง
ตนในฐานะผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ บรษิทัควรอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมเป็นภาษาองักฤษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ต่างชาต ิ

15. บ ริษั ท มี ร ายก ารที่ เ ป็ น ก าร ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่ างไร 
(Penalty) 

บรษิทัไม่ควรมรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทีเ่ป็นการให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การให้กู้ยมืเงนิ การค ้า
ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง 
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยมืหรอืค ้าประกนัเงนิกู้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีเ่ป็นไปตามสญัญารว่มทุน 

16. ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/
ผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์
โดยใชข้อ้มลูภายในหรอืไม่ (Penalty) 

บริษัทควรป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ขอ้มลูภายในโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

17. ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหว่างกนั
หรอืไมอ่ยา่งไร (Penalty) 

บรษิทัควรระมดัระวงัไม่ใหม้กีารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์/
ก.ล.ต. 
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18. ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัิ
ตามหลัก เกณฑ์การซื้ อขายสินทรัพย์
หรอืไมอ่ยา่งไร (Penalty)

บริษัทควรระมัดระวังไม่ให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ /ก.ล.ต. 

19. บรษิทัได้ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการหรอื
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกบัการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย
1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายหรือไม่
(Bonus)
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หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

หลกัการก ากบัดกูจิการทีด่ใีนหมวดนี้ ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็น
สทิธทิี่ก าหนดโดยกฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงที่ท าร่วมกนั โดยตระหนักว่าความสมัพนัธ์และความร่วมมอืที่ดี
ระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนได้เสยีเป็นปัจจยัที่จะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัสามารถเจรญิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ดงันัน้ 
หลกัเกณฑใ์นหมวดนี้จงึประกอบดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

1. บรษิัทได้จดัท ารายงานความรบัผดิชอบทาง
สงัคมหรอืไม่ 

บรษิัทควรจดัท ารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม โดย
อาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ าปี แต่หาก
สามารถจดัท าเป็นรายงานการพฒันาที่ย ัง่ยืนตามกรอบ
ของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากหรอื
จดัท าเป็นรายงานไวต้ามกรอบของ GRI โดยเป็นสว่นหนึ่ง
ของรายงานประจ าปี กจ็ะเป็นการดยีิง่ขึน้  

2. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและ   
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
สุขอนามยัในสถานที่ท างาน รวมถึงเปิดเผย
สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุหรอื อตัราการหยุดงาน
หรอือตัราการเจบ็ป่วยจากการท างานหรอืไม ่
อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจะมีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกบัการดูแลเรื่องความปลอดภยั และสุขอนามยั และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติ  รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิด
อุบตัิเหตุหรอื อตัราการหยุดงานหรอือตัราการเจ็บป่วย
จากการท างานไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

3. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและ   
แน วปฏิบัติ เกี่ ย วกับ ค่ าต อบ แ ทน และ
สวสัดกิารแก่พนกังานหรอืไม ่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจะมีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนกังาน และเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

4. คณะกรรมการได้จดัให้มกีองทุนส ารองเลี้ยง
ชพีส าหรบัพนกังานหรอืไม่ 

การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงานเป็นการแสดงถงึ
การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมของบรษิัทในการดูแลพนักงาน  
ในระยะยาว 

5. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและ   
แนวปฏิบัติ เกี่ ย วกับการพัฒนาความรู้
ศกัยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลข
จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของ
พนกังานต่อปีหรอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการพฒันา
บุคลากรของบรษิทั พรอ้มทัง้เปิดเผยถงึแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
รูปธรรมในเรื่องนี้ และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงเฉลี่ย
ของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปีไวใ้หช้ดัเจน 
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6. คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายที่จะไม่
เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมดิสทิธมินุษยชนและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้
เป็นทีท่ราบ 

7. คณ ะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ      
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เป็น
รปูธรรมและเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

8. คณ ะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ      
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูแ่ขง่ไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งไว้อย่างชัดเจนเป็น
รปูธรรมและเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

9. คณ ะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ      
แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัคู่คา้ โดยเฉพาะเรื่องการ
คดัเลอืกคูค่า้ไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการ
คดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง
การปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

10. คณ ะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ     
แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
เงื่อนไขค ้าประกัน การบริหารเงินทุน และ
กรณีที่ เกิดการผิดนัดช าระหนี้  ไว้ห รือไม่
อยา่งไร 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่
เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ โดยเฉพาะเรือ่งเงือ่นไข
ค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัด
ช าระหนี้ ไว้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการ
ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

11. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและ   
แน วปฏิบัติ เกี่ ย วกับการไม่ ล่ วงละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิห์รอืไม ่

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์

12. คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายเกีย่วกบั
การต่อต้านการทุจริต คอร์รปัชัน่และห้าม   
จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บรษิทัหรอืไม่ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน
การทุจรติและห้ามจ่ายสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบรษิทั  

13. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความ
เสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืไม ่

 

14. บรษิัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการก ากบั
ดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืไม ่
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15. บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืไม ่

 

16. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน
เพื่ อ ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ น โย บ าย แ ล ะ         
แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ของบรษิทัหรอืไม่ 

 

17. คณ ะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ     
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคมไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

 

18. คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไป       
มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง     
กบัการพฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรสนับสนุนการจดักจิกรรมหรอืเขา้ไปมี
สว่นรว่มสนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน
โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้
เป็นทีท่ราบ 

19. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
หรอืไม ่ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม เช่น การ
ด าเนิ นการตามมาตรฐาน ISO14000, 14001 หรือมี
มาตรการ /วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

20. คณะกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่อยา่งไร 

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการ
ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

21. คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรม
พนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ 

 

คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
เปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

22. คณะกรรมการได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วน  
ได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ /ร้องเรียน       
ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการ  
ไดโ้ดยตรงไว ้หรอืไม ่

คณะกรรมการควรจะจดัใหม้ชีอ่งทางและขัน้ตอนทีผู่ม้สีว่น
ไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจ
ท าให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัทต่อคณะกรรมการ โดย
อาจมอบหมายให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้บัรายงานหรอืเรือ่งรอ้งเรยีนเหล่านัน้ และ
ท าการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ 
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23. บรษิัทได้จดัให้มีกระบวนการในการจดัการ
กบัเรื่องที่พนักงานร้องเรยีนว่าอาจเป็นการ
กระท าผดิหรอืไม ่ 

บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่
พนักงานร้องเรยีนเกี่ยวกบัเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิด
และเปิดเผยรายละเอยีดของกระบวนการไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

24. บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการ
ปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการ
กระท าผดิหรอืไม่ 

บรษิัทควรก าหนดและเปิดเผยนโยบายหรอืแนวทางใน
การปกป้องพนกังานหรอืผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผดิ 

25. บริษัทได้จดัให้มีช่องทางส าหรบัผู้มีส่วนได้
เสยีในการแจง้หรอืร้องเรยีนกรณีที่ถูกละเมดิ
สทิธ ิพรอ้มใหข้อ้มลูในการตดิต่ออย่างชดัเจน
หรอืไม ่

บรษิทัควรจดัใหม้ชีอ่งทางส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการแจง้
หรอืรอ้งเรยีนกรณีที่ถูกละเมดิสทิธ ิพรอ้มใหข้อ้มูลในการ
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

26. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว หรอืไม ่ 

บริษัทควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้ 
เช่น ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และในระยะ
ยาว เช่น การเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อพนักงาน (ESOP), 
โครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงาน (EJIP) และ การวดัผล
การปฏบิตังิานตาม Balanced Scorecard เป็นตน้  

27. มีกรณีที่บรษิัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน 
การจา้งงาน ผูบ้รโิภค การแขง่ขนัทางการคา้ 
สิง่แวดลอ้มหรอืไม่ (Penalty) 

 

28. บรษิทัถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูล
เนื่องจากไม่ได้ประกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์
ส าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก าหนด 
(Penalty) 

 

29. บริษัทได้จัดท ารายงานแบบบู รณาการ 
(Integrated Report) หรอืไม ่(Bonus) 

บรษิทัมกีารจดัท ารายงานแบบบรูณาการตาม Integrated 
Report framework และไดร้บัการรบัรองจาก IIRC 
(International Integrated Reporting Council) 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนหมวดนี้ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัเกี่ยวกบับรษิัท
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้นี้  ข้อมูลที่ส าคญัได้แก่ สถานการณ์ทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
โครงสร้างการถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนัน้ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในหมวดนี้จึง
ประกอบดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

บรษิัทมกีารเปิดเผยโครงสรา้งผู้ถือหุ้นอย่าง
โปรง่ใสหรอืไมอ่ยา่งไร 

บรษิัทควรมกีารเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะที่จะแสดงให้
เหน็ถงึผูม้อี านาจควบคุมทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

1. มกีารแจกแจงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้หรอืไม่ บริษัทควรเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจง
โครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนของ    
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน 

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึง   
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบรษิัทได้อย่างชัดเจน
หรอืไม ่

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีเ่ปิดเผย ควรเป็นขอ้มลูล่าสดุทีแ่สดง
ให้ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่ แท้ จริง 
(Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัด เจน ซึ่ ง     
ไม่ควรมี Nominee ถือหุ้นอยู่ เลย หรือมี Nominee 
ถอืหุน้อยูน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 5% 

3. มกีารเปิดเผยขอ้มูลการถอืหุน้ของกรรมการ
ทัง้ทางตรงและทางออ้มไวห้รอืไม่ 

บรษิทัควรเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการทัง้ทางตรง 
คือ การถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การ    
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ไวใ้นรายงานประจ าปี 

4. มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บรหิาร
ทัง้ทางตรงและทางออ้มไวห้รอืไม่ 

บรษิัทควรเปิดเผยการถือหุ้นของผู้บรหิารทัง้ทางตรง 
คอื การถือหุ้นของผู้บรหิาร และทางอ้อม เช่น การถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะของ
ผูบ้รหิาร ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

พจิารณาคุณภาพของรายงานประจ าปีใน
หวัขอ้ต่อไปนี้ (ข้อ 5 – 21) 

ข้อมูลที่ เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทควรมี    
ความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาตดัสนิใจ 

5. บรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีว่าไดม้ี
การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
หรอืไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยงัไม่ได้ปฏบิตันิัน้ 
เป็นเพราะเหตุผลใด 

บรษิทัควรเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีว่า ไดม้กีารปฏบิตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืไม่ อย่างไร ในกรณี
ทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตันิัน้ เป็นเพราะเหตุผลอะไร 

6. วตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบรษิัท 
(Corporate Objective/Long Term Goal) 

บริษัทมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว
(มากกวา่ 3 ปีขึน้ไป) ของบรษิทั ไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ควรเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน    
ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั รวมทัง้ปัจจยั
ทีเ่ป็นสาเหตุหรอืมผีลต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั 

8. ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ไม่ใช่
การเงนิ  

ตวัอยา่งเชน่ สว่นแบ่งทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจ
ของลกูคา้(ทีร่ะบุเป็นรอ้ยละ อย่างชดัเจน) เป็นตน้ 

9. ลักษณ ะก ารป ระกอบ ธุ รกิ จแ ล ะภ าวะ       
การแขง่ขนั 

ควรเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชข้อ้มลูเขา้ใจถงึ
ธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน และมีการวิเคราะห์    
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ในธุรกิจที่บริษัท
ด า เนิ น ก ารอยู่  ร วมทั ้ง ส ถ านภ าพ และศัก ยภ าพ            
ในการแขง่ขนัของบรษิทั 

10. โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ (ถา้ม)ี ควรเปิดเผยขอ้มลูโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ โดยระบุถงึสดัสว่น
ของการถอืหุน้อยา่งชดัเจน 

11. ความเสี่ยงหลกั (Key Risks) ในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั 

แสดงถึงปัจจยัที่ท าให้เกดิความเสีย่งหลกัของการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั โดยกล่าวถึงลกัษณะความเสี่ยง สาเหตุ
และผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการป้องกันหรือลด   
ความเสีย่ง 

12. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

13. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing ) 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

14. ประวตัขิองคณะกรรมการ โดยมกีาร ระบุ 1. ชือ่-สกุล  2. อาย ุ3. ต าแหน่ง 4. ประวตัิ
การศึกษา 5.ประสบการณ์ 6. สดัส่วนการถือหุ้น 7. การ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น โดยต้อง
แยกเป็นหวัขอ้ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอ่ืน ๆ 
ไว้อย่างชัดเจน 8. วัน เดือน ปีที่ได้ร ับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัในครัง้แรก 

15. การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการ
อสิระ 

ในรายชื่อกรรมการควรระบุให้ชดัเจนว่ากรรมการรายใด
เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

16. การเปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ 

ควรเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดย
แจกแจงรายละเอยีดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละต าแหน่งไดร้บัและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 

17. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิารระดบัสงู 

ควรเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ใหก้บั
ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งชดัเจน 

18. การเปิดเผยค่ าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 

บริษัทควรจะเปิดเผยจ านวนเงินและประเภทของ
คา่ตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัเป็นรายบุคคล 

19. การเปิดเผยขอ้มลูจ านวนครัง้ของการประชุม
คณะกรรมการ 

 

20. การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละคน 

ในการเปิดเผยรายชื่อกรรมการควรระบุถึงจ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการชุดต่างๆในปีทีผ่า่นมา 

21. การเปิดเผยข้อมูลการเขา้รบัการพฒันาและ
ฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีทีผ่า่นมา 

บรษิทัควรจดัใหก้รรมการทุกคนเขา้เขา้รบัการพฒันาและ
ฝึกอบรมทุกปีเพื่อพฒันาความรูใ้นการท าหน้าทีก่รรมการ
และเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี  

22. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
ระหว่างกนัไวอ้ยา่งครบถว้นหรอืไม่ 

กรณี ที่ มีก ารท ารายการระห ว่ างกัน  ควรเปิ ด เผย
รายละเอียด โดยระบุ 1.ชื่อของบุคคลที่มกีารท ารายการ
ระหว่างกัน  2.ความสัมพันธ์  ลักษณะของรายการ           
3.เงือ่นไข/นโยบายราคา และ 4.มลูคา่ของรายการ 
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หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

23. บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้ง
เปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ราบทุกครัง้ 

บรษิัทควรก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการของบรษิัท
ต้องรายงานการซื้อ -ขายหุ้น /ถือครองหลักทรัพย์ของ
บรษิทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบ 

24. บรษิทัเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หุน้บรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง
โดยแสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปี สิ้นปี และ
ที่ มีก ารซื้ อขายระหว่างปี ไว้ใน รายงาน
ประจ าปี หรอืไม่ 

 

25. บริษัทมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการหรอืไม่ 

 

26. บรษิทัก าหนดและเปิดเผยไวถ้งึนโยบายทีว่่า 
การท ารายการระหว่างกนัที่ส าคญัต้องได้รบั
การพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
หรอืไม ่

 

27. บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อสิระ และมคีวามน่าเชือ่ถอืหรอืไม่ 

บริษัทควรว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและ         
มคีุณสมบตัทิี่ได้รบัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับ     
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

28. บรษิทัเปิดเผยค่าสอบบญัชทีีจ่่ายใหก้บัผูส้อบ
บัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจ าปีหรอืไม่ 

 

29. บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับ
ผูส้อบบญัชหีรอืบรษิทัสอบบญัชไีวใ้นรายงาน
ประจ าปีหรอืไม่ 

 

30. งบการเงินของบริษัทได้รบัการรบัรองโดย    
มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชหีรอืไม่ 

การถูกรบัรองงบการเงนิโดยมีเงื่อนไข อาจจะท าให้เกิด
ความไม่มัน่ใจในความโปร่งใสของบรษิทั ดงันัน้ งบการเงนิ
ของบริษัทควรได้ร ับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก      
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

31. บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 
120 วนั นบัตัง้แต่สิน้สดุรอบปีบญัชหีรอืไม่ 
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บรษิทัได้จดัให้มกีารสื่อสารขอ้มูลของบรษิัท
ผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลายดงัต่อไปนี้หรอืไม่ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรษิัทได้
อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทควรจัดให้มี
ชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูไวห้ลายๆชอ่งทาง 

32. รายงานประจ าปี  

33. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  

34. เวบ็ไซตข์องบรษิทั  

35. การพบปะกบันกัวเิคราะห ์  

36. การแถลงข่าวต่ อสื่ อมวลชน /การจัดท า
จดหมายข่าวที่น าเสนอถึงฐานะทางการเงนิ
ของบรษิทั 

 

37. ในปีที่ผ่านมาบรษิัทมีประวตัิการส่งรายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าช้า
หรอืไม ่

 

บ ริษั ท มี เว็ บ ไซ ต์ ที่ น า เส น อ ข้ อ มู ล ที ่         
ทัน เห ตุ ก ารณ์ เกี่ ย วกับ บ ริษั ท ใน เรื่ อ ง      
เหล่านี้หรอืไม่ 

       (ข้อ 38-50) 

การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางที่มี
ประสทิธภิาพและมตี้นทุนต ่า และสามารถเขา้ถงึได้ง่ายใน
ปัจจุบนั บรษิทัจงึควรใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นช่องทางใน
การสื่อสารขอ้มูลกบัผูถ้อืหุน้/ผูล้งทุนนอกเหนือจากการใช้
เป็นเครือ่งมอืทางการตลาด 

38. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

39. งบการเงนิของบรษิทั  ควรเปิดเผยทัง้ งบปีปัจจุบนั และย้อนหลงัไปอย่างน้อย   
1 ปี 

40. เอกสารขา่ว (Press Release) ของบรษิทั  

41. โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั  

42. โครงสรา้งองคก์ร  

43.  โครงสรา้งกลุม่ธุรกจิ (ถา้ม)ี 
 

ควรเปิดเผยขอ้มลูโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิบนเวบ็ไซตข์อง
บรษิทั โดยระบุถงึสดัสว่นของการถอืหุน้อยา่งชดัเจน 

44. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร  

45. ขอ้มลูดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์  
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46. ขอ้บงัคบับรษิทั  

47. รายงานประจ าปีทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้  

48. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์
โหลดได ้

 

49. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์
โหลดได ้

 

50. จดัท าเวบ็ไซตท์ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

51. บรษิทัมกีารจดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์
หรือระบุบุ คคลและช่องทางที่นั กลงทุน
สามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทั
ไดโ้ดยสะดวกหรอืไม่ 

บริษัทควรจะจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือ
มอบหมายให้มีบุคคลที่ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์        
โดยเฉพาะ ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก      
โดยแจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ในช่องทาง    
การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจ าปี 
เวบ็ไซตบ์รษิทั ฯลฯ 

52. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวตัิการถูกสัง่ให้
แกไ้ขงบการเงนิโดยส านักงาน ก.ล.ต.หรอืไม่
อยา่งไร (Penalty) 

 

53. บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน
ของ CEO หรอืไม ่(Bonus) 
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 หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
  

 หลกัการในขอ้นี ้ใหค้วามส าคญักบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการในการชี ้แนะทศิทางการ
ด าเนินงานของบรษิทั การตดิตามดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ และการแสดงความรบัผดิชอบตามหน้าที ่
(Accountability) ของคณะกรรมการทีม่ตี ่อบรษิทัและผูถ้ อืหุ น้  หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้ จิารณาในหมวดนี ้จงึ
ประกอบดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ แนวพิจารณา 

1. คณะกรรมการมีการจดัท านโยบายก ากบัดูแล
กจิการเป็นของตนเองหรอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรจดัใหม้นีโยบายก ากบัดแูลกจิการซึง่
แสดงถึงแนวทางในการก ากบัดูแลกจิการและบทบาท
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการเป็น
ผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท า และอนุมัตินโยบาย
ดงักล่าว 

2. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายจรยิธรรม
ธุ รกิจและ/ห รือคู่ มือจรรยาบรรณ ส าห รับ
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัหรอืไม่  

คณะกรรมการควรจดัท านโยบายด้านจรยิธรรมธุรกิจ
และ/หรอืคู่มอืจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี      
หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

3. บริษั ท ได้ ก าหนด ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริห าร 
พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ
คูม่อืจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนกังานของบรษิทัหรอืไม่ 

 

4. บริษัทได้ก าหนดและเปิดเผยแนวทางการ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
และ/หรอืคู่มอืจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการ
ปฏบิตัดิงักล่าวหรอืไม ่

 

5. คณะกรรมการมีการก าหนดวิสยัทัศน์/ภารกิจ
ของบรษิทัไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

 

คณะกรรมการควรมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์
และพนัธกจิของบรษิัทเพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนั 
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6. คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศ น์ 
ภารกจิ และกลยุทธ์ของบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่่าน
มาหรอืไม่ 

 

7. คณะกรรมการไดต้ดิตามดแูลใหม้กีารน ากลยทุธ์
ของบรษิทัไปปฏบิตัหิรอืไม ่

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธ์ของ
บริษัท ไปปฏิบัติ  และเปิ ด เผยไว้ใน รายงานของ
คณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

8. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกนิ 5 แห่ง ไวใ้น
นโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัหรอืไม่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในจ านวนที่มาก
เกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณา
ก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะ
ไปด ารงต าแหน่งทั ้งหมดไม่ เกิน  5 แห่ ง โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ หรอืหากสามารถก าหนดไวไ้ม่เกนิ 3 แห่งได ้
กจ็ะเป็นการดยีิง่ขึน้ 

9. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกนิ 3 แห่ง ไวใ้น
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่
(Bonus) 

10. คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายในการไป
ด ารงต าแห น่ งกรรมการที่ บ ริษัท อื่ น ของ
กรรมการผูจ้ดัการหรอืไม่ 

 

11. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อสิระไวไ้มเ่กนิ 9 ปี ไวห้รอืไม่  

คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชดัเจนในนโยบายก ากับดูแล
กิจการของบริษัท โดยควรก าหนดไม่เกิน 9 ปี โดย    
ไม่มขีอ้ยกเวน้ หรอืหากสามารถก าหนดไวไ้ม่เกนิ 6 ปี 
โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ กจ็ะเป็นการดยีิง่ขึน้  12. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายจ ากัด

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อสิระไวไ้มเ่กนิ 6 ปี ไวห้รอืไม่ (Bonus)  

13. มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ด ารง 
ต าแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปีหรอืไม ่(Penalty) 
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14. บริษัทละเลยต่อการเปิดเผยว่า กรรมการ       
คนใดเป็นกรรมการอสิระหรอืไม่ (Penalty) 

 

15. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท        
เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท      
สอบบญัชภีายนอกที่บรษิทัใช้บรกิารอยู่ในช่วง 
2 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่ (Penalty) 

 

16. ในคณะกรรมการของบรษิทั มกีรรมการอสิระที่
ด า ร งต า แ ห น่ ง เป็ น ก ร รม ก า ร ใน บ ริษั ท             
จดทะเบยีนมากกวา่ 5 แหง่หรอืไม ่

 

17. ในคณะกรรมการของบรษิัท มกีรรมการที่เป็น
ผู้บรหิารที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัท
จดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 
แหง่หรอืไม่ 

 

18. ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คน ที่มปีระสบการณ์
การท างานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หรอืไม ่

 

19. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการกระท าผิด
กฎระเบียบของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหก้าร
ด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ดังนัน้ คณะกรรมการควรดูแลให้
มัน่ ใจว่าบริษัทไม่มีการกระท าใดที่ เป็นการฝ่าฝืน
กฎระเบยีบของทางการ 

 

20. บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานก ากบัการปฏบิตังิาน
หรอืไม(่Compliance Unit) (Bonus) 

 

21. คณะกรรมการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทหรือไม่
อยา่งไร 

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตัง้ห น่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในบรษิทั ทัง้นี้ถ้ามกีาร
จ้างหน่วยงานจากภายนอก ต้องระบุรายช่ือบุคคล
ภายในบริษทัท่ีท าการดแูลด้วย 
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22. ในกรณี ที่มีการจัดตัง้ห น่วยงานตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานนี้มีสายการรายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือไม่
อยา่งไร 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด าเนินงาน
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรจัด ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

23. บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  (Head of Internal Audit) 
หาก เป็ น ก ารว่ าจ้ างภ ายนอก  ได้ ระบุ ว่ า           
ใชบ้รษิทัสอบบญัชใีด หรอืไม่ 

 

การประเมนิคุณภาพรายงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (ข้อ 24-30) 

คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานการปฏบิตัหิน้าที่ 
ทีส่ าคญัของตนเองว่าได้มกีารปฏบิตัใินเรือ่งใดบา้ง และ
มผีลการปฏิบตัิหรอืความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล
อยา่งไร  

24. การเปิ ด เผยจ าน วนครัง้ข อ งก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนัน้ 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

25. การประเมินและสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

26. การท ารายการระหวา่งกนั พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

27. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

28. การสอบทานรายงานทางการเงนิ พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

29. การดูแลด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 

30. ขอ้สรุป/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ โดยรวม 

พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้ 
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31. คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิด เผยถึง
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) หรอืไม่ เช่น 
ทางด้านทกัษะวชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้น เพศ เป็นตน้ 

 

32. คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลอืกกรรมการใหมห่รอืไม่ 

 

33. คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการ
แต่งตัง้กรรมการใหมห่รอืไม่ 

 

34. ในการสรรหากรรมการ ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้อง
กบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัหรอืไม่ 
(Bonus)  

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการควรจดัท า Board 
Skill Matrix เพื่ อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ         
ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

35. ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ไ ด้ ใช้ บ ริษั ท ที่ ป รึ ก ษ า 
(Professional Search Firm) หรือฐานข้อมู ล
ก ร รม ก าร  (Director Pool) ใน ก ารส รรห า
กรรมการใหมห่รอืไม่ (Bonus) 

 

36. คณ ะกรรมการได้ จัด ให้ มีก ารป ฐมนิ เท ศ
กรรมการใหมห่รอืไมอ่ยา่งไร 

บริษัทควรจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับ
ธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหก้บักรรมการทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง
ในบรษิทัเป็นครัง้แรก 

37. คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสรมิให้กรรมการ
พฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องหรอืไม่ 
 

 

38. กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่กรรมการหรอืไม่
อยา่งไร 

บริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการ
ฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้ส าหรบักรรมการใหม้ากทีสุ่ด (มากกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ) และเปิดเผย
ขอ้มลู  ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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39. คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เขา้อบรม
หลกัสตูรหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการ
เพิม่พูนความรู้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง
หรอืไม ่

คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 
คน เข้าอบรมหลกัสูตรหรอืเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่
เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานในรอบปีทีผ่่าน
มา และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

40. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการรวมกีค่ร ัง้ 

เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถตดิตาม
ดูแลการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล 
ควรมกีารประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

41. ในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการมากน้อยเพยีงใด 

กรรมการบรษิทัมหีน้าที่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ โดยเฉลี่ยกรรมการทัง้คณะควร
เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีทีผ่า่นมา 

42. บรษิัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองค์
ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมกีรรมการอยู่
ไม่ น้อยกว่า 2 ใน  3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดหรอืไม่ 

 

43. คณะกรรมการมกีารก าหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าทุกปีหรอืไม่ 

คณะกรรมการควรมกีารก าหนดตารางการประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
ตัง้แต่ตน้ปีเพือ่วางแผนเขา้รว่มประชุม 

44. กรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75  
ของการประชุมทัง้ปี หรอืไม ่

กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี 

45. คณะกรรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชุม
คณ ะก รรมก ารล่ ว งห น้ าก่ อน วัน ป ระชุ ม
คณะกรรมการอยา่งน้อย 5 วนัท าการหรอืไม่ 
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46. ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มี
การประชุมระหวา่งกนัเองหรอืไมอ่ยา่งไร 

บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ เป็น
ผูบ้รหิารในปีที่ผ่านมา และเปิดเผยรายละเอยีดจ านวน
ครัง้การจดัประชุมไวใ้นรายงานประจ าปี  

47. คณ ะกรรมการได้ จัดท าน โยบายบริห าร     
ความเสีย่งหรอืไม่ 

คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ ใจว่าบริษัทมี
น โยบ ายบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง  (Risk Management 
Policy) และมรีะบบจดัการทีม่ปีระสทิธผิลครอบคลุมทัว่
ทัง้องคก์ร 

48. คณะกรรมการได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
หรอืไม ่

 

49. คณะกรรมการไดพ้จิารณาระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืไม ่ 

 

50. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความ
คดิเห็นที่มตี่อความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในและระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัไว้
ในรายงานประจ าปีหรอืไม ่(Bonus) 

 

51. คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการ
จัดการกับความเสี่ยงหลัก  (Key Risk) ของ
บรษิทัหรอืไม่ 

 

52. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรอืไม่ 

 

53. คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการไวช้ดัเจนหรอืไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการควรเปิด เผยบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ/ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ(ผูบ้รหิารสูงสุด) ที่
ชดัเจนไวใ้นรายงานประจ าปี 
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54. บรษิทัไดเ้ปิดเผยถงึเรือ่งทีเ่ป็นอ านาจอนุมตัขิอง
คณะกรรมการหรอืไม่ 

 

55. คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจ าปีของ
ทัง้คณะหรอืไม ่

 

56. คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการ
ประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะหรอืไม่ 

 

57. คณะกรรมการได้ เปิด เผยหลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะหรอืไม ่ 

 

58. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานเป็น
รายบุคคลหรอืไม่ 

 

59. คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการ
ประเมนิผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลหรอืไม่ 

 

60. คณะกรรมการได้ เปิด เผยหลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลหรอืไม ่ 

 

61. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดหรอืไม ่

 

62. คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงาน
ประจ าปีของผูบ้รหิารสูงสุด (CEO) ขององค์กร
หรอืไม ่

คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประเมนิผลงานผูบ้รหิาร
สูงสุดขององค์กรเป็นประจ าทุกปีเพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารสงูสดุ 

63. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รหรอืไม่ 

คณะกรรมการควรก าหนดให้มกีารจดัท าแผนสบืทอด
ต าแหน่ง เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหาร         
ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้
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64. คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
ของ CEO ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึตาม
ผลการปฏบิตังิานของ CEO หรอืไม ่

 

65. คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งค่าตอบแทน
ของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืไม่ 

 

66. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการได้อนุมตัิค่าตอบแทน
ของกรรมการบรหิาร/ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืไม่ 

 

67. คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการบรษิทัหรอืไม ่

บรษิทัควรมเีลขานุการบรษิทัซึ่งท าหน้าที่ใหค้ าแนะน า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
ร ว ม ทั ้ ง ป ร ะ ส าน ง าน ให้ มี ก า รป ฏิ บั ติ ต าม ม ติ
คณะกรรมการ ทัง้นี้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูล และ
บทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทัดว้ย 

68. เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมาย
หรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลกัสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
บรษิทัหรอืไม่ 

 

69. ประธานกรรมการของบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ
หรอืไม ่

 

70. ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทั
เป็นคนเดยีวกนัหรอืไม่ 

ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์รมหีน้าที่
ความรับผิดชอบต่างกัน จึงควรแยกบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ(ผูบ้รหิารสงูสดุ) 

71. คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผยบทบาท 
หน้าทีข่องประธานกรรมการไวห้รอืไม่ 
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การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ข้อ 72-80) 

คณะกรรมการควรแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความเป็นอิสระ โดยมกีารก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ให้
ชดัเจน 

72. คณะกรรมการมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืไม ่

 

73. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม่ 

 

74. มีก ารเปิ ด เผยประวัติ และคุณ สมบั ติของ
กรรมการตรวจสอบไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบหรอืไม่ 

 

75. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอสิระทัง้หมดหรอืไม่ 

 

76. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อย   
ปีละ 4 ครัง้หรอืไม่ 

 

77. มกีารเปิดเผยสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนใน
รายงานประจ าปีหรอืไม ่

 

78. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่าง   
น้อย 1 คนทีจ่บการศกึษาดา้นบญัชหีรอืไม่ 

 

79. คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหน้าทีใ่นการ
เสนอแต่งตัง้และเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอกหรอืไม่ 

 

80. คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหน้าทีใ่นการ
เสนอแต่งตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในหรอืไม ่
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การจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

(ข้อ 81-86) 

คณะกรรมการควรจัดตั ้งคณ ะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ
รปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

81. คณะกรรมการมีการจัดตั ้งคณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนหรอืไม่ 

 

82. มีการก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้อย่าง
ชดัเจนหรอืไม่ 

 

83. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) 
หรอืไม ่

 

84. ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็น
กรรมการอสิระหรอืไม่ 

 

85. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัประชุม
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้หรอืไม ่

 

86. มกีารเปิดเผยสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนแต่ละคน   ในรายงานประจ าปี
หรอืไม ่

 

การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา 
(ข้อ 87-93) 

คณะกรรมการควรจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อ        
ท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และสรรหากรรมการ       
และผูบ้รหิารระดบัสงู 

87. บรษิทัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาหรอืไม่  

88. มีการก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม่ 
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89. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อสิระทัง้หมดหรอืไม ่(Bonus) 

 

90. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อสิระเป็นสว่นใหญ่ (มากกว่า 50%) หรอืไม ่

 

91. ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ
หรอืไม ่

 

92. คณะกรรมการสรรหาได้จดัประชุมอย่างน้อย   
ปีละ 2 ครัง้หรอืไม่ 

 

93. มกีารเปิดเผยสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาของกรรมการสรรหา แต่ละคนในรายงาน
ประจ าปีหรอืไม่ 

 

94. คณะกรรมการมีการจัดตั ้ง CG Committee 
(เฉพาะระดบักรรมการ) หรอืไม ่ 

 

95. คณะกรรมการมีการจดัตัง้ Risk Management 
Committee หรอืไม ่

 

96. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน    
5 – 12 คน หรอืไม่ 

 

97. คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง
อยา่งน้อย 1 คนหรอืไม ่(Bonus) 

 

98. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ ไม่ เป็น
ผูบ้รหิารเป็นจ านวนเท่าไร 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารมากกว่า 66% 

99. คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระเป็นจ านวนเท่าไร 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกว่า 50% 

100.บรษิทัมกีารก าหนดนิยามความเป็นอสิระ     

      ของกรรมการและเปิดเผยไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบ 

      หรอืไม ่   

คณะกรรมการควรก าหนดนิยามความเป็นอสิระทีจ่ะใช้
เป็นคุณสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ให้ชดัเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่ก าหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่ าและ
ก าหนดเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของ
บรษิทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
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101.กรรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระจากฝ่าย 
      บรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
      หรอืไม ่

 

102.คณะกรรมการมกีารจดัท ารายงานความ 
     รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน 
     ทางการเงนิเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 
     หรอืไม ่

คณะกรรมการควรจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี 

103.บรษิทัจดัใหม้โีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารใน 
      การซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยม ี1.ระยะ 
      เวลาในการใชส้ทิธมิากกวา่ 3 ปี 2.ก าหนด  
      ราคาการใชส้ทิธทิีส่งูกวา่ราคาตลาด ณ  
      ชว่งเวลาทีม่กีารจดัสรรสทิธ ิ และ 3.ไมม่ ี
      การกระจุกตวัเกนิ 5 % (Bonus/Penalty) 

 

104.บรษิทัไดเ้ขา้รว่มเป็นแนวรว่มปฏบิตัขิอง 
      ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
      หรอืไม ่(Bonus) 

 

105.คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด (เฉพาะระดบั 
      กรรมการ)ไดจ้ดัท ารายงานผลการปฏบิตั ิ
      หน้าทีข่องตนเองและเปิดเผยไวใ้นรายงาน 
      ประจ าปี (Bonus) 

 

106.ในรอบปีทีผ่า่นมา มกีรณีการกระท าผดิดา้น 
      การทุจรติ (Fraud) หรอืกระท าผดิจรยิธรรม 
      หรอืไม ่(Penalty) 

 

107.มกีรณีทีก่รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารลาออก 
      อนัเนื่องจากประเดน็เรือ่งการก ากบัดแูล 
      กจิการของบรษิทัหรอืไม ่(Penalty) 

 

108.มกีรณีเกีย่วกบัชือ่เสยีงในทางลบของบรษิทั   
      อนัเนื่องมาจากความลม้เหลวในการท า 
      หน้าทีส่อดสอ่งดแูลของคณะกรรมการ  
      หรอืไม ่(Penalty) 

 

        


