
 

หลักปฏบิัต ิ3      เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล     
 

หลักปฏิบัติ 3.1      

 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  ทัง้ในเร่ืองขนาด 

องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเป็นตอ่การนําพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัท่ีกําหนดไว้   

แนวปฏิบตัิ  

 1.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ไมจํ่ากดัเพศ มคีณุสมบตัิตามท่ี

กฎหมายกําหนด และมกีรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัท

ดําเนินธุรกิจอยู ่ 

 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 

 3. คณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนระหว่างกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

สะท้อนอํานาจท่ีถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ       

การทํางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ มีจํานวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอิสระทํางานร่วมกับ

คณะกรรมการบริษัททัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

 4. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมี

ความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่

กรรมการบริษัท และการดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท  

 

หลักปฏิบัติ 3.2      

 คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดแูลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้กําหนดวา่ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 2.   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือไมใ่ห้

คนใดคนหนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ดงันี ้

  1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีอยา่งน้อยครอบคลมุใน

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

   (1) เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   (2) เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  

   (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนั 

   (4) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และกําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ

    กบักรรมการผู้จดัการ และมมีาตรการท่ีดแูลเร่ืองสาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  



 

   (5)   กํากบั ติดตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

   (6) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 

    และการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

   (7) จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษัทจะอภิปราย

ประเด็นสาํคญัอยา่งรอบคอบ สง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็น

ได้อยา่งอิสระ 

   (8)   เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็น 

    ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

  2)   กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลคนเดียวกนั บริษัทมมีาตรการดงันี ้

  1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสยี จะต้องออกจากห้องประชมุและไม ่

   มีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

  2) รองประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน หากไมม่ีรองประธานกรรมการบริษัทหรือ 

   มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้เลอืกกรรมการบริษัททา่นใดทา่นหนึง่ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ 

   แทนในวาระนัน้ 

 4. คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้กําหนดจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมี

การดาํรงตาํแหนง่ตอ่เน่ืองเกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดาํรงตําแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจําเป็นดงักลา่ว 

 5. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลัน่กรองข้อมลู และ

เสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 6. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

จํานวนครัง้ของการประชมุ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ   

หลักปฏิบัติ 3.3      

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบริษัท มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้

ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ 

แนวปฏิบตั ิ

 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  

 2.  คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล  เพ่ือให้ได้

กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิ มีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม  

 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

 



 

หลักปฏิบัติ 3.4     

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจ

ให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ   

 

แนวปฏิบตั ิ

 1.     คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 2.  คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (accountability and 

responsibility) ของกรรมการบริษัทแตล่ะคน โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  

 3.    ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถงึสทิธิประโยชน์อ่ืน 

 4.    คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน  

 

หลักปฏิบัติ 3.5    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้กรรมการบริษัททกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีและจดัสรรเวลา

อยา่งเพียงพอ    

แนวปฏิบตัิ  

 1.   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคูม่ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน  

 2. คณะกรรมการบริษัทมกีารเปิดเผยการดาํรงตําแหนง่อ่ืนของกรรมการบริษัท  

 3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน

กิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  

 4. กรรมการบริษัทแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น 

 5. คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนนัน้ 

ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนง่ ดงันัน้ บริษัทจึงไมไ่ด้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการดํารงตาํแหนง่กรรมการ

บริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

หลักปฏิบัติ  3.6    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและ

กิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่  

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดนโยบายการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยซึง่รวมถึง 

  1) การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย ทีมผู้บริหาร 

   ระดบัสงูของบริษัทท่ีร่วมลงทนุเป็นผู้ พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุม่ ท่ีมีความรู้ 

   ความสามารถและมีความชํานาญในธุรกิจนัน้เข้าไปเป็นตวัแทนในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ  

 



 

 

 

  2) กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตวัแทน

   ของบริษัทดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายของบริษัทยอ่ย  และในกรณีท่ีบริษัทยอ่ยมีผู้ ร่วมลงทนุอ่ืน 

   คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายให้ตวัแทน ทําหน้าท่ีอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทยอ่ย 

   และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม ่ 

  3)  ระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและการทํารายการตา่ง ๆ เป็นไป

   อยา่งถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

  4)  การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มา

   หรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การทํารายการอ่ืนท่ีสาํคญั การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การเลกิบริษัทยอ่ย เป็นต้น

 2. การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มกีารจดัทําสญัญาร่วมทนุ 

(Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอํานาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญั การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัทํางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน 

และกําหนดเวลา 

 

หลักปฏิบัติ 3.7   

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย 

โดยนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ี 

แนวปฏิบตั ิ

 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เช่น ประเมินผลทัง้คณะ ประเมินผลรายบคุคล 

และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจําปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

หลักปฏิบัติ 3.8    

 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี   ลกัษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนได้รับการเสริมสร้าง

ทกัษะและความรู้ สาํหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ 

แนวปฏิบตัิ  

 1. บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหม ่จะได้รับการปฐมนิเทศ 

  -  แนะนําข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  

  -  ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ (วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร) 

  -  บทบาทหน้าท่ี คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการบริษัท  

 



 

 2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพฒันาความรู้และการอบรมท่ีจําเป็นอย่างต่อเน่ือง และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทควรมคีวามเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

หลักปฏิบัติ 3.9     

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ

เข้าถงึข้อมลูท่ีจําเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจําเป็น และเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏิบตัิ  

 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  เพ่ือให้กรรมการ

บริษัทสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ  

 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดจํานวนครัง้ของการประชมุไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  

 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้า

สูก่ารประชมุ  

 4. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท  เป็นการลว่งหน้า

อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ   

 5. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง   

 6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือ

ผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระ

จากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้ บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตาม        

ความจําเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้        

กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  

 8.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท   โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ        

ตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  

 


