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บทนํา 

 
การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  คือ  ระบบที่จัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ  ฝายจัดการ และผู
ถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดย
คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น 
 
 หลักการที่ดีในการกํากับดูแลกิจการมีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปรัชญาที่มุงเนนความสมดุลและพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใหความสําคัญกับการใชความรูอยางรอบคอบ ระม ัดระวัง และคํานึงถึงคุณธรรม ซึ่งตรงกับ
หลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอบริษัทจดทะเบียน โดยแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี   
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย จึงกลาวไดวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของ
บริษัท  

 
ตลาดหลักทรัพยฯไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมุงหวังใหคณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการใหสามารถ
เทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชนโดยรวมตอความสามารถในการแขงขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย 
ตลอดจนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ 
 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 เปนการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแล   
กิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแล      
กิจการของ The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 
ป 2004) และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate Governance - Reports on the Observance 
of Standards and Codes (CG-ROSC)  
 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยฯไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบริษัทจดทะเบียนในการสํารวจตนเองถึงการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรับปรุงใหม รวมทั้งไดรับความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนและ     
ผูแทนบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยฯไดนําขอสังเกตดังกลาวมาพิจารณาและปรับปรุงใหหลักการฉบับนี้
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนไทย  
 
 ตลาดหลักทรัพยฯหวังเปนอยางยิ่งวาบริษัทจดทะเบียนจะไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ไปปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของบริษัท ตลาดทุนไทย และระบบเศรษฐกิจโดยรวมตอไป 
 

ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท 02-229-2603-7 

E-Mail Address : cgcenter@set.or.th 
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 
 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลว ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก  

1) สิทธิของผูถือหุน   
2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน   
3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย   
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
เนื้อหาที่อยูในสวนของหลักการ เปนเรื่องสําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทจดทะเบียนควร

ปฏิบัติ และเนื้อหาที่อยูในแนวปฏิบัติที่ดีเปนการใหรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทจดทะเบียน
สามารถปฏิบัติตามหลักการในสวนแรกได 
 
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 

1. บริษัทจดทะเบียนควรนําหลักการไปปฏิบัติใหมากที่สุดและชี้แจงผลการปฏิบัติ (Comply or Explain) 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้เปนขอเสนอที่ตลาดหลักทรัพยฯเห็นวาจะทําใหบริษัทจดทะเบียนสามารถ

ยกระดับการกํากับดูแลกิจการใหทัดเทียมกับสากลได คณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนควรนําหลักการ
ฉบับนี้ไปปฏิบัติใหไดมากที่สุด หรือพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละบริษัท และควรรายงานผลของ
การนําหลักการไปปฏิบัติ หรือช้ีแจงขอขัดของที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามหลักการดังกลาวได พรอมเหตุผลหรือ
มาตรการทดแทนที่บริษัทนํามาใช  

2. การเปดเผยขอมูลการปฏิบัติ 
การเปดเผยขอมูลผลของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และ    

ผูเกี่ยวของ เปนหนาที่ที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน โดยใหเปดเผยขอมูลดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท เริ่มตั้งแตการนําสงขอมูลประจําป 2550 ซึ่งมีกําหนดสงในเดือนมีนาคมและ
เมษายน 2551 เปนตนไป   

นอกจากนั้น บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทผานชองทาง
อื่นตามที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงไดสะดวก เชน Website ของ
บริษัท เปนตน 
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นิยามของคําท่ีสําคัญ 
คําที่ใช ความหมาย ศัพทภาษาอังกฤษ 
กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

กรรมการผูจัดการ  
กรรมการผูอํานวยการ 
หรือผูที่มีบทบาทหนาที่เทียบเทา 

Chief Executive Officer (CEO) 
Managing Director (MD) 
President 

กรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ของบริษัท 

Executive Director (ED) 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร Non-Executive Director (NED) 
คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการกลุมยอยที่คณะกรรมการ

ต้ังขึ้นมาเพื่อใหชวยศึกษาและกลั่นกรอง
งานในดานใดดานหนึ่ง 

Committee 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการ
ต้ังขึ้นเพื่อทําหนาที่พิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

Remuneration Committee/ 
Compensation Committee 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการ
ต้ังขึ้นเพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง 

Nomination Committee 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
 

หลักการ 
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิ

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสาร    

ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน  การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน  

ผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระ
กอนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและสงคําถามลวงหนา มีโอกาสเสนอวาระการ
ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทตองตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 
 

แนวปฏิบัติท่ีด ี
1. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะ

สิทธิที่กฎหมายกําหนดไวแลวก็ได  
2. คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา และควรแจงให
ผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูล       
ดังกลาวไวใน Website ของบริษัทเปนการลวงหนากอนที่จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

3. ควรละเวนการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 
4. คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และควร

ละเวนการกระทําใดๆที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ       
ไมควรมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป 

5. ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง    
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้งอาจเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวัน
ประชุม 

6. กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆใน
เรื่องที่เกี่ยวของได 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกัน 
 

หลักการ 
ผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมท้ังผูถือหุนตางชาติ ควรไดรับการ

ปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยท่ีถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 
การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยาง

เหมาะสม เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท  คณะกรรมการจึงควรกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการ
ปฏิบัติ  และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดกลาวไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอัน    
สมควร  นอกจากนั้น ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน  

คณะกรรมการควรมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใช
ขอมูลภายใน (Insider trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน  

คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมควรมี
สวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว  

 
แนวปฏิบัติท่ีด ี

1. คณะกรรมการควรมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  

2. คณะกรรมการควรกําหนดเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเพื่อพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ
หรือไม  

3. ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระ
สําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

4. คณะกรรมการควรกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เชน ใหเสนอ
ช่ือผานคณะกรรมการสรรหาลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

5. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ        
ลงคะแนนเสียงได และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
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6. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยง การทํา
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงใน
ภายหลัง 

7. คณะกรรมการควรเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน  
8. คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และแจง

แนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และควรกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

หลักการ 
ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เก่ียวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมี

กระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความม่ันคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ 

ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน 
หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ  กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ 
เปนตน 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนได
เสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท ไมควรกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานั้น และควรกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท 
เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบ
อยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความ
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุมครองสิทธิของ
ผูแจงเบาะแสดังกลาวดวย 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติท่ีด ี
1. คณะกรรมการควรระบุไดวา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทคือกลุมใดบาง แตละกลุมมีสิทธิตามกฎหมายอยางไร  
2. คณะกรรมการควรจัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผูแจงเบาะแส โดยชองทางในการแจงเบาะแสอาจ

กําหนดใหผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการที่บริษัทกําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ 

3. การกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจโดยตรงใหครบถวน  เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจวา การประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

หลักการ 
คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช

ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ 

ขอมูลสําคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติ
ตามนโยบายตางๆดังกลาว เปนตน 

คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องที่ผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจ
วา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ  

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูที่อยูในฐานะเหมาะสมที่สุดในการทําหนาที่ “โฆษก” ของบริษัท 
อยางไรก็ดี คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหกรรมการทานอื่นหรือผูบริหารทําหนาที่ดังกลาวแทน โดยผูที่ไดรับแตงตั้งควรทํา
หนาที่ดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผูลงทุนสัมพันธ” 
เพื่อสื่อสารกับผูลงทุนและบุคคลภายนอก เชน ผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม 

 
แนวปฏิบัติท่ีด ี

1. นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูล      
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นๆดวย เชน Website ของบริษัท โดยควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

2. คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ Website ของบริษัท เปนตน หากคณะกรรมการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ก็ควรเปดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวดวย 

3. คณะกรรมการควรจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

4. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้ง
ของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ 

5. นอกจากการเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ แลว คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและ   
ผูบริหารระดับสูงที่สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ  
คาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการ
เปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

หลักการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ      

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ 
คณะกรรมการควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ

ผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย   
จัดการที่ชัดเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม  

คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมี
คณะกรรมการที่เขมแข็ง 

กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งควรมีความโปรงใส 
ปราศจากอิทธิพลของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายจัดการ และสรางความมั่นใจใหกับบุคคลภายนอก 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดใหมี
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปน โดยเฉพาะในกรณีที่ตองอาศัยความเปนกลาง
ในการวินิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย บทบาท หนาที่รับผิดชอบ กระบวนการทํางาน เชน การดําเนินการประชุมและการ
รายงานตอคณะกรรมการไวอยางชัดเจน 

กรรมการทุกคนควรเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการควร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอ     
ผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหเพียงพอเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ เปนหนาที่ของกรรมการที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษจริงๆ  

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไมควรอนุมัติ
คาตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่โปรงใสและขอความเห็นชอบจาก     
ผูถือหุน ระดับและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี     
คุณภาพตามที่ตองการ แตควรหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร 

 
แนวปฏิบัติท่ีด ี

1. โครงสรางคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการควรกําหนดจํานวนกรรมการที่ควรจะมีและองคประกอบที่ควรจะเปนของคณะกรรมการดวยความ

เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
แตตองไมนอยกวา 3 คน นอกจากนี้ จํานวนกรรมการที่เหลือควรเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผู
ถือหุนแตละกลุม 
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1.2 คณะกรรมการควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน โดยระบุไวในนโยบายการกํากับดูแล  
กิจการ 

1.3 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เชน ควรกําหนดให
เขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยฯหรือไม เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัทมี
ความเปนอิสระอยางแทจริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท 

1.4 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงมี
มากเกินไป ดังนั้น คณะกรรมการควรพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยาง
รอบคอบ หรือกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
ของบริษัท และควรใหมีการเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนใหผูถือหุนทราบ  

1.5 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการและจํานวนบริษัทที่สามารถไปดํารง
ตําแหนงได เชน ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน เปนตน 

1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการมีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน คณะกรรมการควรกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหชัดเจน และเพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ควรแยกบุคคลที่
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

1.7 คณะกรรมการควรเลือกใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  
1.8 บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบ

และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
 
2. คณะกรรมการชุดยอย 
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ แลว คณะกรรมการควรพิจารณา

จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยอื่นเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทน
ของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ  
คณะกรรมการสรรหา  

ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ 

2.2 เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยควรเปนกรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการชุดยอยควรเปนกรรมการอิสระ  

2.3 ประธานคณะกรรมการไมควรเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 
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3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 คณะกรรมการควรทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน 

วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลให
ฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2 คณะกรรมการควรจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาว  คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3 คณะกรรมการควรสงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแยงของผลประโยชนควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ 
โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง
ครบถวน 

3.5 คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปน
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และควรทบทวนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.6 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดย
ใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และควรมีการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความ
เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ภายใตทิศทางที่กําหนด ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1 บริษัทควรจัดใหมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการ

ดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได  
4.2 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ 

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการควรรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดู
ใหแนใจวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมควรสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เอกสารดังกลาวควรมีลักษณะโดยยอเทาที่เปนไป
ได แตใหสารสนเทศทุกอยางที่ตองการ สําหรับเรื่องที่ไมประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรก็ใหนําเรื่องอภิปรายกัน
ในที่ประชุม 
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4.5 ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหา
สําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการควรสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควร
ใหความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นําสูที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกํากับดูแลกิจการ 

4.6 คณะกรรมการควรสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อให           
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.7 คณะกรรมการควรเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่
ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดไว 

4.8 คณะกรรมการควรถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน 
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการ 
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
5.1 คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจํา เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและ

ปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 
5.2 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง  ซึ่งไมไดมุงที่กรรมการผูใดผู

หนึ่งเปนรายตัว สวนการประเมินผลกรรมการเปนรายบุคคลสามารถทําได แตเปนเรื่องละเอียดออน จึงควรกระทําดวย
ความระมัดระวังและรอบคอบ 

 
6. คาตอบแทน   
6.1 คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ 

ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย 

6.2 คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคลองกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละ
คน 

6.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนควรเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการ
เปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลง
กันลวงหนากับกรรมการผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว  การพัฒนาผูบริหาร  ฯลฯ  ผลประเมินขางตนควรเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเปนผูสื่อสารผลการพิจารณา
ใหกรรมการผูจัดการทราบ 
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7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
7.1 คณะกรรมการควรสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของ
สถาบันภายนอก 

7.2 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ฝายจัดการควรจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแก
กรรมการใหม 

7.3 คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรมีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

7.4 คณะกรรมการควรจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร โดยใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ได
ทําไปในระหวางป และควรพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 
**************************************** 

 


