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นโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) 

 
 ขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จะกลาวตอไปนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหถือเปน
แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเชื่อวาการ
ดําเนินตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียน เพราะเปนการแสดงใหเห็นวา
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี อันเปนสิ่งท่ีพึงคาดหวังจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะ
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
 1. หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
  1.1 กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัท  
  1.2 กรรมการมีหนาท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และ
กํากับควบคุมดูแล (Monitoring  and  Supervision)  ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่ง
สูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 
  1.3 กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
(Honesty and Integrity) 
  1.4 กรรมการตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to 
Shareholders) ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง 
ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส 
  1.5 กรรมการตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการอยางแทจริง 
  1.6 มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
 
 2. ขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
   2.1.1 คณะกรรมการควรจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และควร
ตองเปนการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสําคัญ รายการที่มีนัยสําคัญ
ควรรวมถึง รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยท่ีมีผลกระทบสําคัญ
ตอบริษัทจดทะเบียน รายการซื้อหรือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดับ
อํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการเปนตน 
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 2.1.2 บริษัทควรจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและวาระการประชุม
เปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอสมควร และตองไมนอยไปกวาระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง ท้ังนี้เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชนของบริษัท 
 2.1.3 บริษัทควรจัดสงเอกสารที่ใชประกอบการประชุมคณะกรรมการใหกรรมการ
โดยครบถวนพรอมกับหนังสือนัดประชุม ท้ังนี้เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวนที่ไมอาจจัดสงพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมได 
 2.1.4 กรรมการพึงมีความเขาใจอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและวัตถุประสงค 
ความสามารถและสมรรถภาพของบริษัท กรรมการควรอุทิศเวลาเพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรับรูถึงสิ่งท่ีคณะกรรมการและกรรมการแตละคนตองกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
 2.1.5 กรรมการควรติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาและควรไดรับรูถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัท และควรกําชับใหฝายจัดการบอก
กลาวเรื่องราวที่สําคัญของบริษัทเพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 2.1.6 กรรมการทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระมีสิทธิ ท่ีจะตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุมกรรมการและเอกสารสําคัญอื่น ๆ และหากกรรมการอิสระมีขอสงสัยใด ๆ กรรมการ
อื่น ๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการเพื่อตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาท่ี
จะเปนไปได 
 2.1.7 คณะกรรมการควรจัดใหมีเลขานุการบริษัท   (Company  Secretary)   เพื่อดูแล    
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตาง ๆ 
 2.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผูถือหุนตองจัดทําใหครบถวน
สมบูรณภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย โดยเลขานุการบริษัท (Company Secretary) และกรรมการมีสิทธิ      
ท่ีจะตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวไดในเวลาทําการเมื่อไดบอกกลาวลวงหนาดวยเวลาอันสมควร 
 2.1.9 กรรมการและกรรมบริหารตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและควรเปดเผย
ในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งจํานวนเงินเบี้ยประชุมและคาตอบแทนตาง ๆ ท่ีบริษัทจายให 
 2.1.10 กรรมการและกรรมการอิสระควรใชดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ี
เหมาะสมในการที่ตนจะรับตําแหนงเปนกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และควรมีความแนใจวาตน
สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
 2.1.11 กรรมการผูจัดการของบริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว   เพื่อใหแนใจวามีเวลาเพียงพอใน
การดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพื่อสรางมูลคากิจการสูงสุด
ใหแกผูถือหุน 
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 2.1.12 กรรมการและกรรมการอิสระไมควรรับเปนกรรมการในบริษัทที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทจดทะเบียนที่ตนดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยู 
 2.1.13 กรรมการควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและ
ระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว เชน คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(Remuneration Committee) 
 2.1.14 บริษัทควรจัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate 
Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
 2.2 กรรมการอิสระ 
 2.2.1 กรรมการอิสระ (Independent Director) หรือกรรมการจากภายนอก (Outside 
Director) หมายถึงกรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไมไดมีสวน                    
เกี่ยวของกับการบริหารงานประจําและไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
 2.2.2 การแตงตั้งกรรมการอิสระควรมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและเปดเผย          
ในรายงานประจําปของบริษัท การแตงตั้งกรรมการอิสระตออีกวาระเมื่อตองพนจากตําแหนงไมควรเปนไป
โดยอัตโนมัติ 
 2.2.3 กรรมการอิสระทุกคนควรพรอมท่ีจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ และใน
กรณีท่ีจําเปนเพื่อประโยชนของบริษัท กรรมการอิสระตองพรอมท่ีจะคัดคานการกระทําของกรรมการ   
อื่น ๆ หรือของฝายจัดการในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีความเห็นแยงกับกรรมการคนอื่น ๆ จะตองมีการบันทึก
ความเห็นแยงในรายงานการประชุมคณะกรรมการดังกลาวดวย 
 2.2.4 บริษัทควรกําหนดวิธีการท่ีกรรมการอิสระอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของจากที่ปรึกษาอันเปนบุคคลภายนอกดวยคาใชจายของบริษัทหากมีความจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการอิสระเปนไปไดดวยดี 
 2.2.5 หากกรรมการอิสระลาออกหรือถูกถอดถอนออกจากตําแหนง บริษัทพึงแจง
เหตุผลแหงการลาออกหรือการถอดถอนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตอรายงานทางการเงิน 
 2.3.1 กรรมการมีหนาท่ีตองเสนอขอมูลของกิจการอยางชัดเจนดวยคําอธิบายอยางมี
เหตุผล พรอมตัวเลขสนับสนุน ท้ังในดานผลการดําเนินงาน นโยบายและแนวโนมในอนาคต ผลสําเร็จ
และอุปสรรคของกิจการ  
 2.3.2 กรรมการควรมีความเขาใจอยางดีและไมเขาแทรกแซงวัตถุประสงคและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีของบริษัท 
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 2.3.3 ในกรณีผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนลาออกหรือถูกถอดถอน บริษัทควร
แจงเหตุผลแหงการลาออกหรือถอดถอนนั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2.3.4 กรรมการควรจัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
การจัดทําและการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ (Statement of Directors Responsibilities) เสนอ
ไวในรายงานประจําปควบคูงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี รายงานควรครอบคลุมเรื่องดังนี้ 
 - ขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทตองจัดใหมี
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาที่เปนจริงและสม
เหตุผล (True and Fair Presentation) 
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการใหมีขอมูลทางบัญชี
ท่ีถูกตอง ครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ ่งทรัพยสินของบริษัท และเพื ่อใหทราบจุดออนเพื ่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือมีการดําเนินการที่ผิดปกติ 
 - ใหคํายืนยันวาบริษัทใชนโยบายบัญชี ท่ี เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย
สม่ําเสมอ ตลอดจนไดมีการพิจารณาถึงความสมเหตุผลและอยางรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของ
บริษัท  
 - ใหคํายืนยันวาบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  ในกรณี ท่ีมาตรฐานไทยไมครอบคลุมถึงบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(International Accounting Standards) หรือมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting 
Standards Board หรือ FASB) ตามลําดับ และระบุท่ีมาของมาตรฐานการบัญชีท่ีใชในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดวย 
 
 
 
 
ฝายบริษัทจดทะเบียน 
ดานมาตรฐานการเปดเผยสารสนเทศ 
19 มกราคม 2541 


