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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาค้นควา้อสิระเรอืง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบั

การจดัอบัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

MAI (Market for Alternative Investment)มวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการจัดอนัดบักิจการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการ โดยการ

วเิคราะห์ตวัแปร และเสนอแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิผลการกํากบัดูแลกิจการตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน

การศกึษาคอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAIทไีด้รบัการเปิดเผยการจดัอนัดบัการ

กํากบัดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)ทีได้เปิดเผยไว้ใน

รายงานการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนในปี พ.ศ. 2556 โดยมบีรษิทัทไีดร้บัการเปิดเผย

การจดัอนัดบักจิการจาํนวนทงัสนิ 50 บรษิทั และวเิคราะหโ์ดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชงิ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศกึษาความสมัพนัธ์ดงักล่าวตวัแปรอสิระคอื 

อตัราส่วนทางการเงนิทใีชเ้ป็นตวัแทนในการวดัผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE)อตัรากําไรสุทธ ิ (Net Profit Ratio)

อตัราส่วนแห่งหนี (Debt Ratio) และอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Assets 

Turnover) และตวัแปรดา้นโครงสร้างการกํากบัดูแลกจิการ ได้แก่ สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ

 



จ 

 

ต่อคณะกรรมการบรษิทั ขนาดของคณะกรรรมการบรษิทั และจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ 

จากการศึกษาพบว่า ผลการจดัอนัดบักิจการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัจํานวนการประชุมคณะกรรมการ

อย่างมนีัยสําคญั(กําหนดระดบัความมนีัยสําคญั (α)= 0.05)เนืองจากเมือคณะกรรมการ

บรษิทัมกีารประชุมกนัอยา่งต่อเนืองและบ่อยครงั จะทาํใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจใน

กจิการ และทาํใหก้ารกาํหนดกลยทุธข์องบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ มกีลไกการกํากบัดูแล

กจิการทีด ีส่งผลให้ผลการดําเนินงานของกิจการดีขนึ กจิการทีประสงค์ให้มกีารกํากบัดูแล

กจิการทดีคีวรหนัมาใส่ใจกบัการปฏบิตัติามเกณฑก์ารประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการตามทตีลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพือพฒันาการบริหารงานให้มีความโปร่งใส ปราศจาก

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อไป 
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การจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
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อาจารยท์ปีรกึษาทกีรุณาให้คําปรกึษาและชแีนะในการแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดการจดั

ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พรสิริ ปุณเกษม 

ประธานกรรมการและอาจารยพ์งศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการในการจดัทําการศกึษาค้นควา้

อสิระผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ ทนีี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ตรวจสอบภายใน มหาวทิยาหอการคา้ไทยทุกท่าน ทไีดม้อบความรูต้ลอดการศกึษาในหลกัสูตร 

เพอืนร่วมรุ่นทุกท่าน ทไีด้ให้คําปรกึษาและให้กําลงัใจทงัเรอืงการทํางานและการเรยีน ตลอด

ระยะเวลาทศีกึษาดว้ยกนั และขอขอบพระคุณบดิา มารดา และสมาชกิในครอบครวัทุกท่าน ที

คอยเป็นกาํลงัใจ ส่งเสรมิและสนบัสนุน ตลอดการศกึษาในครงันี 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

นับตังแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมือปี 2540 และตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ 

Hamburger Crisis ในปี 2550 ส่งผลใหก้จิการหลายแห่งไดล้ม้หายไปจากระบบ สถาบนัการเงนิ

หลายแห่งถูกปิด ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อตลาดทุน นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีอย่างมากมาย 

ปญัหาดงักล่าวเกดิจากการความรบัผดิชอบของผู้บรหิารทปีฏบิตัหิน้าทอีย่างไม่เหมาะสม และ

การขาดการกํากบัดูแลกจิการ ทําให้ในหลายๆ ประเทศทวัโลกรวมถึงประเทศไทยหนัมาให้

ความสนใจ และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการกนัมากยงิขนึ เพอืยกระดบัและปรบัปรุง

กลไกการบริหารงานให้ดีขนึตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ีให้ธุรกิจอยู่รอด สร้างความ

เชอืมนัและความน่าเชอืถอืใหก้ลบัคนืมา และเพมิความสามารถในการแขง่ขนั 

 สาเหตุสําคญัของเหตุการณ์ดงักล่าวคอื ปญัหาจรรยาบรรณวบิตั ิ(Moral Hazard) 

ของการบริหารงาน โดยไม่คํานึงถึงหลักกํากับดูแลกิจการ ตามทฤษฎีตัวแทน (Agency 

Problem) ซึงก็คือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรธุรกิจซึงเอา

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ทําให้มูลค่าผลตอบแทนของฝ่ายเจ้าของมค่ีาลดลงและปญัหา

ความไม่เท่าเทยีมกนัในดา้นขอ้มลูขา่วสารของฝา่ยบรหิารและฝา่ยของเจา้ของ ซงึปญัหาเหล่านี

ทําให้เกิดต้นทุนของตวัแทน (Agency cost) ในการจ้างตวัแทนเพือให้เข้ามาช่วยเจ้าของ

บรหิารงาน ปญัหาความขดัแยง้ของตวัแทนนีส่งผลกระทบต่อความเชอืมนัของนักลงทุน ทงัใน

ด้านความโปร่งใส (Transparency) ความน่าเชอืถือ (Credibility) ความรบัผดิชอบต่อหน้าที 

(Responsibility) และความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ (Accountability) ปญัหาเหล่านีจะถูก

บรรเทาลงไดถ้้าบรษิทัหรอืองคก์รนนัๆ มกีารนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการมาใช ้
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ในปจัจุบนัแนวคดิเรอืงบรรษทัภบิาลหรอืการกาํกบัดแูลกจิการทดีเีป็นทยีอมรบั และ

ได้ รบัความสนใจเพิมขนึในระดบัสากล โดยมีองค์กรเพอืความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ซงึเป็นองค์กรที

จดัตงัขนึตามสนธสิญัญาทปีระเทศสมาชกิลงนามผกูพนัไว ้ณ กรุงปารสี ในปี ค.ศ.1960 โดยมี

ความมุ่งมนัทจีะส่งเสรมินโยบายต่างๆ ทกีาํหนดขนึเพอืวตัถุประสงคส์าํคญัดงัต่อไปนี 

1. ใหบ้รรลุถึงการมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการจ้างงานทยีงัยนืใน

อตัราสงูสุด และมมีาตรฐานในการครองชพีทดีขีนึในเหล่าประเทศสมาชกิ ในขณะทยีงัดาํรงไวซ้งึ

เสถยีรภาพทางการเงนิ ซงึจะส่งผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิของโลก 
 

2. เพือมีส่วนสร้างเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจตามครรลองของการพัฒนา

เศรษฐกจิทเีหมาะสม ทงัในประเทศทเีป็นสมาชกิ และมไิดเ้ป็นสมาชกิของ OECD 
 

3. เพอืมสี่วนสร้างเสรมิการขยายตวัทางการค้าของโลก บนพนืฐานของการค้าพหุ

ภาคทีมีกีารปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความเท่าเทยีมตามขอ้ผกูพนัระหวา่งประเทศ 
 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการของ OECD ประกอบดว้ยหลกัการต่างๆ 6 ดา้นดงัน ี

1. การสรา้งความมนัใจในการมกีรอบโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการทมีปีระสทิธผิล 

2. สทิธขิองผูถ้อืหุน้และบทบาทหน้าททีสีาํคญัของผูเ้ป็นเจา้ของ 
3. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 

4. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีในการกาํกบัดแูลกจิการ 
5. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

6. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

สาํหรบัในประเทศไทยการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีไดเ้ขา้มามบีทบาททสีาํคญัอยา่งมาก

กบัองคก์รเอกชนทอียู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนืองจากการกํากบัดูแลกจิการทดี ี

เป็นปจัจยัหลกัในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ มีความ

น่าเชอืถอื โปร่งใส และเป็นพนืฐานของการเตบิโตอย่างยงัยนื เพอืให้ผู้ลงทุนมคีวามเชอืมนัต่อ

องคก์รวา่มกีารกาํกบัดแูลกจิการทดี ีสามารถรกัษาผลประโยชน์ทพีวกเขาควรได้รบั ทงันีตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึง

ความสําคญัและประโยชน์ของการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโดยจดัทําโครงการพเิศษทอียู่ภายใน

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute Of Directors, IOD) โดยมชีอืว่า 

โครงการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report 
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of Thai Listed Companies) เรมิขนึในปี พ.ศ. 2554 อนัเนืองมาจากวตัถุประสงค์ทตี้องการใช้

ผลจากการสํารวจตามโครงการเป็นพนืฐานในการตดิตามและวดัผลการพฒันาการกํากบัดูแล

กจิการในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีตีามมาตรฐานสากล รวมถึง

วเิคราะหจ์ุดเด่นจุดดอ้ยในภาพรวม เพอืให้หน่วยงานทเีกยีวขอ้งใช้เป็นแนวทางในการกําหนด

นโยบาย และมาตรการในการพฒันาการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัไทย ในขณะทบีรษิทัจด

ทะเบยีนกส็ามารถนําผลการศกึษาตามโครงการดงักล่าวไปวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิ

ของตนเอง เพอืใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรุงใหด้ขีนึต่อไป รวมถึงเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุน

ของนกัลงทุน นกัวเิคราะห ์และผูท้สีนใจ ซงึจะช่วยเพมิความเชอืมนัทมีต่ีอบรษิทัมากยงิขนึ 

สบืเนืองจากวตัถุประสงค์ของโครงการทตี้องการวดัผลการกํากบัดูแลกิจการของ

บริษทัจดทะเบียนไทยเปรียบเทยีบกบัมาตรฐานสากล ดงันันหลกัเกณฑ์ทใีช้พิจารณาตาม

โครงการนีจึงได้รบัการพฒันาขนึ โดยอาศยัหลกัการกํากบัดูแลกิจการทดีขีองกลุ่มประเทศ 

OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซงึเป็นหลกัการสากลทไีด้รบัการ

ยอมรบั และถูกนําไปใช้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัการกํากบัดูแลกจิการของประเทศต่างๆ 

รวมทงัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เป็นกรอบในการพจิารณา โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders)  

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Roles of Stakeholders)  

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
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ตารางที 1 บริษัททีได้รบัการประเมนิการสํารวจการกํากบัดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในปี พ.ศ. 2556  

สญัลกัษณ์ 
จาํนวนบริษทั 

2556 % 

 
87 17% 

 
166 31% 

 
152 29% 

และตาํกวา่ 

และบรษิทัทบีรษิทั/กรรมการ/ผูบ้รหิารอยูร่ะหวา่งการถูก

ดาํเนินคด/ีอยูร่ะหวา่งการชแีจงขอ้มลูกบัหน่วยงานกาํกบัดแูล 

121 23% 

รวมทงัสิน 526 100% 

ทมีา : รายงานการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (2556: 7) 

การกํากบัดูแลกิจการทดีีจะแสดงให้เห็นได้ว่ากิจการมีระบบการบริหารและการ

จดัการทมีคุีณภาพ มผีลการปฏบิตังิานทเีป็นมาตรฐาน สร้างความสามารถในการแข่งขนั เพมิ

มลูค่าใหก้บักจิการ รวมทงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส ซงึเป็นสารสนเทศทสีําคญัสําหรบัผู้

มสี่วนได้เสียทงัหมดของกจิการ การดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการยงัจะช่วยลด

ความเสยีงในเรอืงของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ความเสยีงจากการ

ดาํเนินงานต่างๆ เพอืใหท้รพัยากรขององคก์รไดนํ้าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตรง

ตามเป้าหมายอยา่งคุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทบีรษิทัไดว้างไว ้ 

อยา่งไรกต็ามเนืองจากการกาํกบัดแูลกจิการ ไม่ใช่กฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั

ททีุกองค์กรต้องปฏบิตัติาม แต่เป็นเพยีงกรอบแนวทางหรอืแนวปฏบิตัทิีด ีเพอืให้องค์กรทุก

องค์กรสามารถปฏบิตัติามได้ จงึยงัมอีกีหลายๆองค์กรทยีงัไม่เลง็เหน็ถึงความสําคญัของการ

กาํกบัดแูลกจิการทดี ีเพราะอาจเป็นการเพมิภาระขนัตอนในการดําเนินกจิการ ทําให้เกดิความ

ซบัซอ้น ยุง่ยาก เพมิค่าใช้จ่ายหรอือุปสรรคต่างๆ ผู้ศกึษาจงึทําการศกึษาและแสดงให้เหน็ถึง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการดาํเนินกจิการกบัการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีวี่ามี

ความสมัพนัธ์กนัหรอืไม่อย่างไร เพือนํามาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กรของตนเอง รวมถึง

สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจทงัภาครฐัและเอกชนในประเทศไทยหนัมาใส่ใจกบัการกํากบัดูแล

กจิการ เพอืกา้วไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและทดัเทยีมกบัสากลไดใ้นอนาคต 
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จากงานวจิยัทผี่านมาในอดตี มกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการดาํเนินกจิการ

กบัการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใช้ประชากรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ดงันันผู้วจิยัจงึทําการ 

ศกึษาโดยใชข้อ้มลูประชากรจากบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI เพอืศกึษาความ 

สมัพนัธร์ะหวา่งผลการดาํเนินกจิการกบัการจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีี

ของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI วา่ปจัจยัใดทมีคีวามสมัพนัธก์นั 

การศกึษาครงันีเป็นการวเิคราะหข์อ้มลู จาก 2 องค์ประกอบตามทฤษฎีตวัแทน คอื 

ดา้นโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ เมอืส่วนของเจ้าของมกีารใช้ฝ่ายจดัการเขา้มาบรหิารงาน

แทนตน ซึงสามารถอธิบายได้ถึงความสมัพนัธ์ในการบริหารงานและการกํากบัดูแลกิจการ 

ไดแ้ก่ สดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั ขนาดของคณะกรรรมการบรษิทั และ

จาํนวนการประชุมคณะกรรมการ ดา้นผลการดาํเนินงาน เมอืกจิการมผีลการดาํเนินงานทดีจีะมี

การกาํกบัดแูลกจิการทดีดีว้ยหรอืไม่ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงนิเป็นตวัแทนในการวดัผลการ

ดําเนินงาน ได้แก่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

(ROE) อตัรากําไรสุทธ ิ (Net Profit Ratio) อตัราส่วนแห่งหนี (Debt Ratio) และอตัราการ

หมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Assets Turnover) ของบรษิทัเอกชนต่างๆ ทจีดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ในแต่ละปี โดยนําตวัแปรต่างๆ ข้างต้นมาทําการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบหา

ความสมัพนัธ์กบัผลคะแนนการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการทดีขีองสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ซงึผลการศกึษาในครงันีหวงัเป็นอยา่งยงิวา่ การทกีจิการได้รบัผลการประเมนิกํากบั

ดแูลกจิการอยูใ่นระดบัทดี ีจะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดําเนินกจิการ เพอืเป็นแนวทาง

ในการสนบัสนุนในกจิการต่างๆ ในประเทศไทยกนัมาใส่ใจกบัการปฏบิตัติามแนวทางการกํากบั

ดแูลกจิการทดีขีองตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพอืกา้วไปสู่มาตรฐานสากลไดใ้นอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพอืศกึษาและวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการจดัอบัดบั

กจิการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 
 

2. เพอืศกึษาหาสมการความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินกจิการกบัการจดัอบัดบั

กจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ เพอืนํามาใช้ในการพยากรณ์ผลการประเมนิการกํากบั

ดแูลกจิการทดี ี
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3. เพอืเสนอแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธผิลการกาํกบัดูแลกจิการ ตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

ขอบเขตทีใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการประเมิน

คะแนนตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย มดีงันี 

1. ศึกษาข้อมูลผลการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียนจากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตามรายงานการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

ในปี พ.ศ. 2556 
 

2. ศกึษาขอ้มลูผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 

ในปี พ.ศ. 2555  

3. ศกึษาเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ทไีด้รบัการเปิดเผยการ

จดัอนัดบัการกํากบัดูแลกจิการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยมี

บรษิทัทไีดร้บัการเปิดเผยการจดัอนัดบักจิการจาํนวนทงัสนิ 50 บรษิทั และไม่รวมถึงบรษิทัทมีี

ลกัษณะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทอียูร่ะหวา่งการฟืนฟูการดาํเนินงาน เนืองจากผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทัในกลุ่มนี มคีวามแตกต่างจากปกต ิซงึอาจมผีลต่อผลการวจิยั 

ตวัแปรทีใช้ในการศึกษา มดีงันี  

ตวัแปรตาม CG : ผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ (CGR) 

ตวัแปรอิสระ มีเกณฑ์ทีใช้ในการศกึษา ได้แก่ ด้านผลการดําเนินงาน และด้าน

โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ  

ดา้นผลการดาํเนินงาน 

1.ROE : อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  

2.ROA : อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

3.NP : อตัรากาํไรสุทธ ิ 

4.Debt : อตัราส่วนแห่งหนี  

5.AT : อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  

ดา้นโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ 

6.IND : สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั  

7.MEET : จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใน 1 ปี  

8.Board : ขนาดของคณะกรรมการ  
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สมมติฐานการวิจยั  

การศกึษาครงันีกาํหนดสมมตฐิานการวจิยั คอื “ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัผลการดาํเนินงาน” ซงึสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน ี

1. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

H0 : β1 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม) 

H1 : β1 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม) 

2. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

H0 : β2 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้)  

H1 : β2 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้) 

3. อตัรากาํไรสุทธ ิ

H0 : β3 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรากาํไรสุทธ)ิ 

H1 : β3 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรากาํไรสุทธ)ิ  

4. อตัราส่วนแห่งหน ี

H0 : β4 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนแห่งหนี) 

H1 : β4 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนแห่งหน)ี 

5. อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 

H0 : β5 = 0 (ผลการประเมิน CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัยร์วม) 

H1 : β5 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม) 

6. ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

H0 : β6 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั) 

H1 : β6 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั)  
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7. สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

H0 : β7 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัสดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อ

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั) 

H1 : β7 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัสดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั) 

8. จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

H0 : β8 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัจํานวนครงัของการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั) 

H1 : β8 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัจํานวนครงัของการประชุมคณะ 

กรรมการบรษิทั) 

9. ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั 

H0 : β9 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัขนาดของคณะกรรมการบรษิทั) 

H1 : β9 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัขนาดของคณะกรรมการบรษิทั) 

การทดสอบสมมตฐิานกําหนดระดบัความมนีัยสําคญั (α) = 0.05 ซึงเกณฑ์ในการ

ตดัสนิใจคอื ถ้าค่า P-value (sig) < α จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1. ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและนกัลงทุนต่างๆ สามารถใช้ขอ้มูลในการพยากรณ์ผลการ

ประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการและผลการดาํเนินงาน เพอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 
 

 2. บรษิทัต่างๆ สามารถใชเ้ป็นเครอืงมอืในการพฒันาประสทิธภิาพการดําเนินงาน

ขององคก์รทสีาํคญัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบักจิการทดี ีและเตรยีมพร้อมเขา้สู่มาตรฐานการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีตีามมาตรฐานอาเซยีนไดใ้นอนาคต 



 
 

บทที 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการจดัอนัดบักิจการตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัททีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในครงันี 

ผู้วจิยัได้ทําการศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการกํากบัดูแล

กจิการ โดยสามารถจาํแนกออกเป็นหวัขอ้ๆ ดงันี 

1. แนวคดิและความหมายของการกาํกบัดแูลกจิการ 

1.1 ความหมายของการกาํกบัดแูลกจิการ 

1.2 ความเป็นมาของโครงการการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

1.3 หลกัการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ 

1.4 การจดัอนัดบัการกาํกบัดแูลกจิการ 

2. ทฤษฎทีเีกยีวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory) 

2.2 ทฤษฎตีน้ทุนตวัแทน (Agency Cost) 

2.3 สดัส่วนของกรรมการอสิระ 

3.  งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

 

แนวคิดและความหมายของการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

1.  ความหมายของการกาํกบัดแูลกิจการ 

องค์กรเพือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 

Co-Operation and Development, OECD) ได้ให้ความหมายของการกํากบัดูแลกิจการว่า

เป็น “ระบบการกํากบัและควบคุมก ิจการ โดยการแบ่งแยกสิทธิและหน้าทีของผู้ม ีส่วน

เกียวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บร ิหาร ผู้ถือหุ ้น หรือผู ้ม ีส่วนได้เส ีย โดย

กําหนดเป็นหลกัเกณฑ์และวธิ ีปฏิบตั ิ เพือใช้ในการตดัส ินใจในกรณีต่างๆ โดยจะยดึ

วตัถุประสงค์ของกิจการเป็นสาํคญั” (ดร.ศลิปพร ศรจีนัเพชร, 2556) 

การกํากบัดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ “ระบบทีจ ัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น เพือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่ความ
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เจรญิเตบิโตและเพมิมลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีอนื” (หลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดี ีสาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน, 2555) 

การกาํกบัดแูลกจิการยดึหลกัการสาํคญั ซงึเป็นหลกัมาตรฐานสากล คอื 

1. ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าท ี(Accountability) เช่น คณะกรรมการมี

ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามหน้าทีต่อผู้ถือหุ้น ฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

2. ความรบัผดิชอบต่อภาระหน้าท ี(Responsibility) ความสํานึกในหน้าทแีละปฏบิตัิ

หน้าทดีว้ยขดีความสามารถและประสทิธภิาพเพยีงพอ 

3. ความเสมอภาคและความเป็นธรรม (Equitable Treatment) การปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วน

ไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 

4. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสในการดําเนินงานทสีามารถตรวจ 

สอบได ้และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใสแก่ผูเ้กยีวขอ้งทุกฝา่ย 

5. การมวีสิยัทศัน์ (Vision) มวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูค่าเพมิใหแ้ก่กจิการในระยะยาว 

และสนองภารกจิโดยไม่ทาํลายขดีความสามารถในระยะสนั ซงึการเปลยีนแปลงหรอืมูลค่าเพมิ

ใดๆนนั จะตอ้งเป็นการเพมิความสามารถในทุกดา้นเพอืการแขง่ขนั 

6. จรยิธรรม (Ethics) ส่งเสรมิเสรมิพฒันาการกาํกบัดแูลและจรรยาบรรณทดีใีนการ

ประกอบธุรกจิ 

2. ความเป็นมาของโครงการการกาํกบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

 โครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนเรมิขนึในปี 2544 โดยใช้ชอื

ในครงัแรกว่า Baselining Corporate Governance Practices of Thai Listed Companies อนั

เนืองมาจากวตัถุประสงคท์ตีอ้งการใชผ้ลจากการสาํรวจตามโครงการเป็นพนืฐานในการตดิตาม

และวดัผลการพฒันาการกํากบัดูแลกจิการในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีดตีามมาตรฐานสากล โดยในปีแรกทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) ไดร้บัความร่วมมอืจากบรษิทัทปีรกึษา McKinsey & Company ในการพฒันาหลกัเกณฑ์

ในการสาํรวจและประเมนิผล รวมถงึไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิในการดําเนินโครงการจาก

ธนาคารโลก (World Bank) ซงึทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ได้นําผล

จากการประเมนิตามโครงการดงักล่าวจดัพมิพ์เผยแพร่ในรายงาน Strengthening Corporate 

Governance Practices of Thai Listed Companies  



11 
 

 
 

 ทงันีโครงการดงักล่าวไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนืองมาจนถงึปจัจุบนั เพอืเป็นเครอืงมอื

ในการตดิตามพฒันาการของบรษิทัไทย โดยไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอยา่งดจีากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. ทเีลง็เหน็ความสําคญัของโครงการและให้

การสนบัสนุนทางการเงนิภายหลงัจากความช่วยเหลอืทางการเงนิจากธนาคารโลกสนิสุดลงในปี 

พ.ศ. 2545 ซงึผลสาํรวจทจีดัทาํขนึไดร้บัการพมิพ์เผยแพร่ในรายงาน Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies โดยมรีายงานทจีดัพมิพ์แล้วนับตงัแต่ปี 2544 ถึงปี 2555 

รวมเป็นจาํนวน 10 ฉบบั และรายงานดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาล

แห่งชาตวิา่จะเป็นเครอืงมอืทชี่วยกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาในบรษิทัไทย คณะกรรมการฯ จงึไดม้ี

มตสินบัสนุนให ้IOD ดาํเนินการอยา่งต่อเนืองต่อไป  

 ในการดาํเนินโครงการ เพอืให้หลกัเกณฑ์และวธิกีารทใีช้ในการสํารวจมมีาตรฐาน

เป็นทียอมรับและสามารถใช้ชีว ัดการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองค์กรทมีสี่วนเกยีวขอ้งในตลาดทุน เพอืให้ขอ้เสนอแนะและพจิารณา

หลกัเกณฑก์ารสาํรวจ แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อผลสํารวจและการจดัทํารายงาน 

ตลอดจนแนวทางการประกาศผลสํารวจในภาพรวม ซงึในระยะทผี่านมาได้มกีารทบทวนและ

ปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ

อยูเ่ป็นระยะ ซงึในปี 2555 คณะกรรมการโครงการไดพ้จิารณาปรบัเพมิหลกัเกณฑข์องโครงการ

ใหม่เพอืใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การประเมนิของโครงการ ASEAN CG Scorecard โดยจะ

นําหลกัเกณฑ์นีมาใช้ประเมนิในปี 2557 ซงึจะเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของปี 2556 

นอกจากนีสมาคมฯ ยงัไดจ้ดัสมัมนานําเสนอผลสํารวจรวมทงัประกาศรายชอืบรษิทัทมีผีลการ

ประเมนิอยูใ่นระดบัทดีใีหส้งัคมไดร้บัทราบมาโดยตลอด  

 

3.  หลกัการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการ 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีสีําหรบับรษิทัจดทะเบยีน (2555) จดัทําขนึโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองสากล ประกอบด้วยหลกัการ

และแนวปฏบิตัทิดีเีกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ แต่ไม่รวมถึงเรอืงทกีฎหมายกําหนดให้ปฏบิตัิ

ไวช้ดัเจนแลว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด และหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ 148 ขอ้ โดยเนือหาใน

แต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

ส่วนแรก คือ หลกัการ เป็นเรืองสําคญัเกียวกบัการกํากบัดูแลกิจการทีบริษัทจด

ทะเบยีนควรปฏบิตั ิไดแ้ก่ 

 

 



12 
 

 
 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (24 ขอ้) 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเ ป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง

คณะกรรมการใหท้าํหน้าทแีทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจ เกยีวกบัการเปลยีนแปลงทสีําคญั

ของบรษิทั บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ไดแ้ก่ การซอืขายหรอืโอนหุน้ การ

มสี่วนแบ่งในกาํไรของกจิการ การได้รบัข่าวสารขอ้มูลกจิการอย่างเพยีงพอ การออกเสยีงในที

ประชุมเพอืแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการบรษิทัตอ้งตระหนกั

และใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทําการใดๆ ทจีะเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ 
 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (16 ขอ้) 

 ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทงัผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทไีม่เป็นผู้บรหิาร รวมทงัผู้

ถอืหุน้ต่างชาต ิควรไดร้บัการปฏบิตัทิเีท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทถีูกละเมดิ

สทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการชดเชย คณะกรรมการควรจดัให้มมีาตรการป้องกนักรณีทกีรรมการ

และผูบ้รหิารใชข้อ้มูลภายในเพอืหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อนืในทางมชิอบ (Abusive 

self-dealing) รวมไปถงึกรรมการและผูบ้รหิารทมีสี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมททีํากบับรษิทัไม่ควรมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจทาํธุรกรรมทอีาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 

3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี (18 ขอ้) 

 ผูม้สี่วนไดเ้สยีควรไดร้บัการดแูลจากบรษิทัตามสทิธทิมีตีามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

คณะกรรมการควรพจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มี

ส่วนได้เสียในการสร้างความมังคัง ความมันคงทางการเงินและความยงัยืนของกิจการ 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มโดยคํานึงถึงสทิธิ

ของผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวตามกฎหมาย หรอืตามขอ้ตกลงทมีกีบับรษิทั ไม่ควรกระทําการใดๆ 

ทเีป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านนั และควรกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มสี่วน

ไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิ

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (36 ขอ้) 

 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลทสีําคญัทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั ทงั

ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทไีม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส 

ผ่านช่องทางทีเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชือถือ คุณภาพของรายงาน

ทางการเงนิเป็นเรอืงทผีูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอกใหค้วามสาํคญั คณะกรรมการจงึควรมนัใจว่า 

ขอ้มูลทีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีรบัรอง

โดยทวัไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีเีป็นอสิระ 
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5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (54 ขอ้) 

 คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากบัดูแลกิจการ ได้แก่ มีภาวะผู้นํา 

วสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพอืประโยชน์สูงสุดของบรษิทั คณะกรรมการมี

ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทต่ีอผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน และ

ดูแลให้บริษัทมีระบบงานทีให้ความเชือมนัได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปใน

ลกัษณะทถีูกต้องตามกฎหมายและมจีรยิธรรม เพอืให้การปฏิบตัิหน้าทขีองคณะกรรมการมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการควรจดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพอืช่วย

ศกึษาและกลนักรองงานตามความจาํเป็น โดยเฉพาะในกรณีทตี้องอาศยัความเป็นกลางในการ

วนิิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย บทบาท หน้าท ีรบัผดิชอบ กระบวนการทํางาน เช่น การ

ดาํเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

ส่วนทสีอง คอื ส่วนของแนวปฏบิตัทิดี ีเป็นการใหร้ายละเอยีดหรอืวธิกีารดําเนินการ

เพมิเตมิเพอืใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถปฏบิตัติามหลกัการส่วนแรกได ้(ภาคผนวก ก) 

 โดยในแต่ละหมวดจะมเีกณฑช์วีดัและประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าว โดย

มุ่งเน้นเครอืงมอืชวีดัทเีป็นรูปธรรมและสามารถวดัได้ในเชงิปรมิาณ โดยพยามยามหลกีเลยีง

ตวัชีวดัทีเป็นนามธรรมหรือต้องใช้ความรู้สึกในการตดัสิน ซึงอาจเกิดการลําเอียงได้ ทงันี 

หลกัเกณฑ์การประเมนิดงักล่าวได้มกีารทบทวนและพจิารณาปรบัปรุงอย่างต่อเนืองภายหลงั

จากทบีรษิทัทปีรกึษาบรษิทั McKinsey & Company ได้ช่วยพฒันาขนึในปีแรก โดยมจีํานวน

หลกัเกณฑแ์ละการใหนํ้าหนกัในแต่ละหมวดเปลยีนแปลงในแต่ละปี (ภาคผนวก ข)  

ตารางที 2 หลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในไทยในปี พ.ศ. 

2554 ถงึ พ.ศ. 2556 มดีงันี 

หมวด 
หลกัเกณฑ์สาํรวจ (ข้อ) นําหนัก (%) 

2554-2556 2554-2556 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 24 20 

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 16 15 

การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 18 20 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 36 20 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 54 25 

รวมทงัสิน 148 100 

ทมีา : โครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (2555: 5) 
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แหล่งขอ้มลูทสีมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยใชใ้นการประเมนิ มดีงันี 

1. รายงานประจาํปีของบรษิทั 

2. แบบรายงานขอ้มลูประจาํปี (56-1) 

3. หนงัสอืนดัประชุมและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

4. เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

5. ขอ้มลูเกยีวกบับรษิทัทเีผยแพร่ผ่าน ตลท. และ กลต. 

6. ขอ้มลูอนืๆ ทเีปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

4. การจดัอนัดบัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Rating) 

CG Rating เป็นคาํเรยีกง่ายๆ ของโครงการการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

ซงึมีการออกรายงานการกํากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนเป็นประจําทุกปี โดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ทาํหน้าทปีระเมนิ CG ของบรษิทัจดทะเบยีนทุกแห่ง 

ดว้ยหลกัเกณฑ ์243 ขอ้ แบ่งเป็น 5 หมวด คอื สทิธขิองผูถ้ือหุ้น การปฏบิตัทิเีท่าเทยีมกนัต่อผู้

ถอืหุน้ บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ ซงึ IOD ประเมนิจากขอ้มูลทบีรษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยไวต่้อสาธารณะ เช่น 

รายงานประจาํปีของบรษิทั แบบรายงานขอ้มูลประจําปี (56-1) หนังสอืนัดประชุมและรายงาน

การประชุมผูถ้อืหุน้ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

CG Rating แสดงเป็นสญัลกัษณ์รูปสามเหลยีมสฟ้ีา ทมีกัเรยีกกนัว่า “ดาว” ได้แก่ 

บรษิทัทไีดค้ะแนนระดบัสงูสุดคอื 5 ดาว บรษิทัทไีดค้ะแนนระดบัดเีลศิ 4 ดาว คอื ดมีาก และ 3 

ดาว คอื ด ีส่วนบรษิทัทไีดค้ะแนนตํากว่านันจะไม่มกีารเปิดเผยจํานวนดาวนี ช่วยให้นักลงทุน

พอจะคาดการณ์เกยีวกบั CG ของบรษิทัแต่ละแห่งได ้เพราะอยา่งททีราบกนัดวีา่ บรษิทัทมีกีาร

กาํกบัดแูลกจิการไม่ด ีหรอื CG แย ่มกัส่งผลต่อฐานะของบรษิทัและราคาหุน้ เช่น กรรมการขาด

การดแูลตดิตามงานทาํใหผู้บ้รหิารมชี่องทางยกัยอกทรพัยส์นิของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้

รบัความเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัขอ้มลูทชีดัเจน ทนัเวลาเมอืเกดิเหตุการณ์ทมีผีลกระทบต่อ

บรษิทั ซงึเหตุการณ์เหล่านีมแีต่ทําให้ราคาหุ้นดงิลง โดยผู้ททีําบทบาทสําคญัทจีะทําให้ CG 

ของบรษิทัน่าเชอืถือคอื คณะกรรมการของบรษิทั เนืองจากเป็นผู้ควบคุมดูแลการทํางานของ

ผูบ้รหิารใหถู้กกฎหมาย มจีรยิธรรม คาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  
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ตารางที 3 ระดบัคะแนนประเมนิการจดัอนัดบัการกาํกบัดแูลกจิการ 

คะแนน ตราสญัลกัษณ์ ความหมาย 

90 ขนึไป 
 

ดเีลศิ 

80-89 
 

ดมีาก 

70-79 
 

ด ี

60-69 
 

ดพีอใช ้

50-59 
 

ผ่าน 

ตาํกวา่ 50 - ไม่ม ี

ทมีา : รายงานการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (2556: 9) 
 

ในระดบัภูมิภาค ASEAN มีการประเมนิ CG ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยข์องประเทศในกลุ่มร่วมกนั เรยีกว่า ASEAN CG Scorecard เพอืทจีะวดัว่าหาก

ประเมนิ CG ของบรษิทัจดทะเบยีนดว้ยเกณฑท์เีป็นมาตรฐานสากลแล้ว แต่ละประเทศมบีรษิทั

จดทะเบยีนทไีด้รบัคะแนนสูงหรอืตําอย่างไร และต้องปรบัปรุง เรอืงใดบ้าง ซงึ ก.ล.ต. ไทยใน

ฐานะสมาชกิ ก.ล.ต. อาเซยีน ได้ร่วมโครงการนีด้วย โดยม ีIOD เป็นผู้เชยีวชาญ ของไทยใน

การร่วมกาํหนดเกณฑ์กบัผู้เชยีวชาญของประเทศอนื และทําหน้าทปีระเมนิบรษิทัจดทะเบยีน

ไทยดว้ย 

 

ทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 

 จากในอดตี โครงสรา้งเงนิทุนจะมลีกัษณะแบบผูบ้รหิารกจิการ และเจา้ของเงนิลงทุน

เป็นคนคนเดียวกนั คือเจ้าของกิจการจะเป็นทงัผู้ลงทุนและผู้บริหารกิจการ แต่เมือสภาพ

เศรษฐกจิเปลยีนแปลงไป กจิการมกีารขยายตวั ทําให้มคีวามต้องการในการระดมทุนเพมิเตมิ 

ส่งผลใหก้จิการมรีปูแบขบทเีปลยีนไปจากเดมิ โครงสร้างเงนิลงทุนกจ็ะเปลยีนจากเจ้าของคน

เดยีวไปสู่การระดมทุนจากผู้ลงทุนคนอนืทหีลากหลาย ทําให้ต้องอาศยัตวัแทนมาบรหิารงาน

แทนผูถ้อืหุน้ทเีป็นเจ้าของกจิการ ซงึเป็นไปตาม “ทฤษฎีตวัแทน” (Agency Theory) (จนัทนา 

สาขากร และคณะ, 2548) 
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1.  ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

  แนวคดิเกยีวกบั Agency Theory นีเป็นจุดเรมิต้นของการกํากบัดูแลกจิการ โดยมี

ทฤษฎ ีAgency Theory เป็นทฤษฎีทกีล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นซงึเป็นเจ้าของทุน 

(Principle) และฝ่ายจัดการซึงเป็นตัวแทน (Agent) ในการบริหารงานของกิจการ โดยมี

คณะกรรมการ ซงึกค็อื กลุ่มบุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัขนึโดยมคีวามรบัผดิชอบเป็นอนัดบัแรกใน

การกระทําการเพอืผลประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น โดยการสอดส่องดูแล และควบคุม

เจา้หน้าทบีรหิารงานของบรษิทั ดงันนัคณะกรรมการจงึอยูร่ะหวา่งผู้ถือหุ้นและฝ่ายจดัการ การ

แยกการเป็นเจ้าของออกจากการควบคุมและการจดัการนําไปสู่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัการ 

และตัวแทน โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตังคณะกรรมการให้ร ับผิดชอบดูแลงานแทนตน 

(Responsibility) คณะกรรมการจงึมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าทต่ีอผู้ถือหุ้น 

(Accountability) และเมอืคณะกรรมการมอบหมายงานให้กบัฝ่ายจดัการรบัผิดชอบในการ

ปฏบิตัิงานประจํา ฝ่ายจดัการจงึมีความรบัผิดชอบตามหน้าทอีีกระดบัหนึงต่อคณะกรรมการ

บรษิทัและต่อผู้ถือหุ้นด้วย การทฝี่ายจดัการทําหน้าทตีดัสนิใจในกจิการของเจ้าของและได้รบั

ค่าตอบแทนตามความสามารถของตน ฝ่ายจดัการจงึถูกมองว่าเป็นตวัแทนของเจ้าของกจิการ 

(สงัเวยีน อนิทรวชิยั, 2545 : 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี1 ระบบการจดัการและการควบคุมกจิการ 

ผูถ้อืหุน้ 

-มอบหมายคณะกรรมการใหเ้ป็นตวัแทน 

-ตดิตามประเมนิผลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

-ภาวะผูนํ้า ควบคมุ และกาํหนดนโยบาย 

-ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั 

-มอบหมายใหฝ้่ายจดัการเป็นตวัแทน 

ฝ่ายจดัการ 

-ปฏบิตังิานตามนโยบายของคณะกรรมการ 

-ใหค้วามมนัใจวา่การปฏบิตังิานสอดคลอ้งกนั 

-ปฏบิตังิานดว้ยความสจุรติและระมดัระวงั 

-ทําผลตอบแทนสงูสดุ 

-รบัผดิชอบตามหน้าทตี่อบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

-รบัผดิชอบตามหน้าทตี่อคณะกรรมการ 
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  Jensen and Meckling (1976) เสนอทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ว่าเจ้าของ

กจิการไม่สามารถบรหิารงานเพยีงผูเ้ดยีวได ้จงึทาํใหต้อ้งจา้งบุคคลอนืจากภายนอกเขา้มาช่วย

ในการบริหารงานแทนตน ทฤษฎีนีอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างการเป็นตวัแทนว่าเกิดขนึ

ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย โดยทฝี่ายมอบอํานาจ คอื ตวัการ (Principle) ซงึกค็อืเจ้าของกจิการใน 

ขณะทอีกีฝา่ยทไีดร้บัมอบอาํนาจในการบรหิารงาน คอื ตวัแทน (Agent) ซงึกค็อืผูบ้รหิารทไีดร้บั

การแต่งตงัจากเจา้ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ ใหเ้ขา้มาบรหิารจดัการกจิการใหเ้กดิมลูค่าในระดบัที

สูงขนึ ตวัแทน(หรือคณะกรรมการ) มบีทบาทหน้าทกีําหนดกลยุทธ์และบริหารจดัการองค์กร

ตามกลยทุธน์นั เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของกจิการ ในขณะเดยีวกนักจิการได้จ้างผู้จดัการ ผู้

ควบคุมงานและพนักงาน ซงึบุคคลเหล่านีจะนํากลยุทธ์ดงักล่าวไปสู่การปฏิบตั ิดงัแสดงตาม

ภาพท ี1 ตราบใดทคีณะกรรมการ ซงึเป็นตวัแทนตดัสนิใจลงทุนเพอืสรา้งผลตอบแทนสงูสุดจาก

เงินลงทุนในวธิีทีสอดคล้องกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึงเป็นตวัการแล้ว 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกบัคณะกรรมการยงัคงมปีระสทิธิผลทีด ีและมูลค่าของกิจการ

สามารถสร้างได้ในระดับทีสูงขึน แต่หากผลประโยชน์และวตัถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับ

คณะกรรมการไม่สอดคลอ้งกนั จะทาํให้เกดิปญัหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ขนึ ซงึ

จะทาํใหม้ลูค่าของกจิการลดลงจากระดบัทคีวรเป็น  

สาเหตุส่วนหนึงของปญัหาความขดัแยง้ของตวัแทน (Agency Problem) คอื การ

เขา้ถงึขอ้มลูทไีม่เท่าเทยีมกนั (Asymmetric Information) โดยทฝีา่ยจดัการจะรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร

เกยีวกบักจิกรรมและผลการดําเนินงานของกจิการดกีว่าผู้ถือหุ้น ซงึผู้ถือหุ้นไม่สามารถมนัใจ  

ไดว้า่ ฝา่ยจดัการนนัไดป้ฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้เป็นสําคญัหรอืไม่        

ซึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนีมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจในการดําเนินกิจการในตลาด                 

(กติตชิยั  สถติมนัววิฒัน์, 2548) โดยปญัหาความขดัแยง้ของตวัแทนตามการศกึษาของ John 

and Senbet (1998) นนัไดแ้บ่งความขดัแยง้ทเีกดิขนึไดเ้ป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คอื 

1.  Managerial Agency เป็นปญัหาความขดัแยง้ของตวัแทนทเีกดิขนึภายในองค์กร

ระหว่างผู้ถือหุ้น (ตวัการ) และฝ่ายจดัการ (ตวัแทน) เนืองจากการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารทไีม่เท่า

เทียมกนัจะส่งผลให้เกิดปญัหา Moral Hazard โดยฝ่ายจดัการบริหารงานโดยคํานึงถึงผล 

ประโยชน์ของตนมากกวา่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ตวัการหรอืเจ้าของกจิการไม่สามารถแน่ใจ

ว่าตวัแทนหรอืคณะกรรมการทีเลือกเขา้มาแล้วนันได้ใช้ความพยายามสูงสุดในการทํางาน

หรอืไม่ หรอืทาํงานเตม็ประสทิธภิาพหรอืไม่ เช่น ฝา่ยจดัการใช้เงนิของบรษิทัในสงิทไีม่จําเป็น

ในการดาํเนินงาน หรอืนําเงนิทุนไปลงทุนในโครงการทไีม่เหมาะสม 

2. Debt Agency เป็นความขดัแยง้ระหวา่งผูถ้อืหุ้นสามญั และเจ้าหนีหรอืผู้ถือหุ้นกู ้

(Debt Agency) เนืองจากเมอืมกีารเลกิกจิการขนึ เจ้าหนีจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ก่อนผู้ถือหุ้น

สามญั ในขณะทผีู้ถือหุ้นสามญัจะได้รบัผลประโยชน์ทงัหมดหลงัจากจ่ายภาระหนีสินให้แก่
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เจา้หนีตามสญัญา ดงันนัฝา่ยจดัการจงึพยายามทจีะลงทุนในโครงการทมีคีวามเสยีงสงูเนืองจาก

ผูถ้อืหุน้สามญัจะไดผ้ลตอบแทนทสีงูตามไปดว้ย ในกรณีทโีครงการนนัๆ ประสบความสาํเรจ็ แต่

หากโครงการไม่สาํเรจ็กจ็ะทาํใหม้ลูค่าของสนิทรพัยท์คีาํประกนักบัเจา้หนีลดลง อกีทงัมลูค่าของ

หนีสนิทตีอ้งชาํระเจา้หนีกจ็ะลดลงไปดว้ย ซงึเป็นการผลกัภาระความเสยีงทงัหมดใหแ้ก่เจา้หนี 

3. Social Agency เป็นความขดัแยง้ระหว่างภาคเอกชนและภาครฐับาล โดยการ

ตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่แล้วจะคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคญั 

ทาํใหไ้ม่ไดค้าํนึงถงึผลเสยีทอีาจเกดิขนึจากการดําเนินงานของตนต่อสงัคมส่วนรวม ในขณะที

ภาครฐับาลกเ็ขา้ไปตรวจสอบดวูา่การดาํเนินงานขององคก์รนนัส่งผลกระทบในทางลบต่อสงัคม

ส่วนรวมหรอืไม่ 

 ทฤษฎีตวัแทนใช้อธบิายพฤตกิรรมของคนและความเป็นไปได้ในองค์กรได้อย่าง

ลกึซงึ จนสามารถนํามาปรบัใหเ้ขา้กบัองคก์รทุกองคก์รได้ นอกจากนีทฤษฎีนียงัสามารถนํามา

อธิบายมูลเหตุจูงใจในการตกแต่งบญัชี ทีมกัเป็นพฤติกรรมทีพบร่วมกบัการยกัย้ายถ่ายเท

ผลประโยชน์ทคีวรเป็นของผูถ้อืหุน้ในบรษิทัใหก้ลายมาเป็นของตวัแทนไดอ้กีดว้ย 

 การแยกการเป็นเจ้าของจากการบริหารอาจนําไปสู่ปญัหาความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ อย่างไรกต็าม การกํากบัดูแลกจิการจงึเป็นทางเลอืกหนึงซงึเจ้าของกจิการอาจ

เลอืกใช ้เพอืให้ผู้บรหิารปฏบิตังิานให้เกดิมูลค่าสูงสุดต่อกจิการ โดยมกีลไกผลการปฏบิตังิาน 

(Performance) และกลไกความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าท ี(Accountability) ซงึ

จะช่วยใหแ้นวคดิตวัแทนมคีวามสมบูรณ์ โดยสงิทจีําเป็นต่อการดําเนินธุรกจิเพอืเสรมิสร้างให้

การกาํกบัดแูลสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยงิขนึ คอื 

1. กฎหมายและขอ้บงัคบั เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 

2. งบการเงนิทเีผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตอ้งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

3. จรรยาบรรณเป็นบรรทดัฐานหรอืแนวทางปฏบิตัทิดี ี

2. ทฤษฎีต้นทุนตวัแทน (Agency Cost) 

ทฤษฎีตัวแทนมองว่า มนุษย์ทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดันทีจะทําเพือ

ผลประโยชน์ส่วนตวัด้วยกนัทงัสนิ ดงันันผู้บรหิารหรอืฝ่ายจดัการจะพยายามหาหนทางสร้าง

มูลค่าสูงสุดให้กบักิจการก็ต่อเมอืพจิารณาแล้วเหน็ว่าหนทางนันเออือํานวยประโยชน์ให้กบั

ตนเองดว้ย สมมตฐิานทอียูเ่บอืงหลงัทฤษฎกีารเป็นตวัแทนกค็อื ผู้เป็นเจ้าของกจิการหรอืผู้ถือ

หุ้นกบัผู้บรหิารหรือฝ่ายจดัการต่างมคีวามขดัแยง้ทางด้านผลประโยชน์ซงึกนัและกนั โดยที

ผูบ้รหิารหรอืฝา่ยจดัการจะสรา้งอรรถประโยชน์สงูสุดใหก้บัตวัเองโดยไม่ คาํนึงถึงว่าการกระทํา

เช่นนนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์หรอืความมงัคงัสงูสุดแก่ตวัผูเ้ป็นเจา้ของกจิการหรอืไม่ 
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           ความสมัพนัธใ์นทางธุรกจิเป็นความสมัพนัธท์เีกดิจากความยนิยอมพร้อมใจระหว่าง

บุคคลสองฝ่าย โดยทีบุคคลฝ่ายหนึงคือ ตวัแทน (Agent) ตกลงทจีะทําการในฐานะทเีป็น

ตวัแทนให้กบัอกีฝ่ายหนึงทเีรยีกว่า ตวัการ (Principal) โดยทแีต่ละฝ่ายย่อมมแีรงจูงใจทจีะ

ตดัสนิใจทจีะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ส่วนตวั ความขดัแยง้กนัในผลประโยชน์อาจเกดิขนึเมอืแต่ละ

ฝ่ายดําเนินการเพอืแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองกล่าวคอื ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบหมายให้

ผูบ้รหิารดาํเนินการแทนตนการทผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถ ล่วงรูข้อ้มูลการตดัสนิใจของผู้บรหิารย่อม

ทําให้เกดิต้นทุนจากการมอบอํานาจดําเนินการขนึ (Agency Cost) ซงึประกอบด้วยต้นทุนใน

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและต้นทุนในการจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจ

ดาํเนินการทไีม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ (วรศกัด ิทุมมานนท,์ 2543)  

  ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างตวัการและตวัแทนทําให้เกดิแนวทางในการแก้ปญัหา

ความขดัแยง้ซงึทาํใหก้จิการมตีน้ทุนในการจดัการ นนัคอื Agency Cost  

  แนวทางในการแกป้ญัหาทคีาดวา่จะเกดิในกจิการทมีกีารแบ่งแยกระหวา่งเจา้ของ

และฝา่ยจดัการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

1. Behavior-oriented มุ่งควบคุมพฤตกิรรมหรอืการกระทาํของตวัแทน เช่น สรา้ง

ระบบขอ้มลูเพอืใหเ้จา้ของตดิตาม (Monitoring) พฤตกิรรมของตวัแทน 

2. Outcome- oriented มุ่งเน้นผลทเีกดิจากการกระทาํมากกวา่ควบคุมการกระทาํ 

  ซงึแนวทางทงั 2 แบบนีบางครงัเกดิขนึภายนอกองคก์ร (External Controls) บางครงั

เกดิขนึภายในองคก์ร (Internal Control)  

  การควบคุมฝา่ยบรหิารจากภายนอก (External Controls) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

1. Market for Corporate Control เป็นการควบคุมจากตลาดทธีุรกจินันสงักดัอยู่ ใน

กรณีทฝีา่ยจดัการทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของกจิการไม่ด ีเช่น มกีารปรบัตวัลดลงของราคาหุ้น 

ส่งผลใหคู้่แขง่เหน็โอกาสทจีะมาซอืกจิการจากผู้ถือหุ้นเดมิ (Take Over) แล้วปลดผู้บรหิารชุด

เดมิออก (Behavior-oriented) 

2. Product Market การทฝีา่ยบรหิารจดัการไม่ดบีรษิทัอาจลม้ละลาย อนัเนืองมาจาก

การแขง่ขนัในตลาดจะทาํใหอ้งคก์รไม่มปีระสทิธภิาพตอ้งออกจากธุรกจิ (Behavior-oriented) 

3. เมอืกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทตีดิตามพฤตกิรรมและตรวจสอบฝ่ายจดัการเหน็ว่าผล

การดําเนินงานของกจิการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนืองจากการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการที

ไม่ได้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคญั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเปลียนกลุ่มผู้บริหารได ้

(Outcome- oriented)  

การควบคุมฝา่ยบรหิารจากภายใน (Internal Control) เป็นการควบคุมโดยการแต่งตงั

คณะกรรมการ (Board of Director) ทจีะรวบรวมขอ้มูลสําหรบัตดิตามตรวจสอบฝ่ายบรหิาร 

อยา่งไรกต็ามเพอืใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพจะตอ้งมรีะบบการคดัเลอืกและ
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การใหแ้รงจงูใจ มฉิะนนัอาจเกดิปญัหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดเ้ช่นเดยีวกบักรณีของฝา่ย

บรหิารและเจา้ของ 

 3. สดัส่วนของกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการ คอื กลุ่มบุคคลทไีด้รบัการแต่งตงัขนึ เพอืสอดส่องดูแลและควบคุม

เจ้าหน้าทีบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการอิสระทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจการ

บรหิารงานและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูถ้อืหุน้และฝา่ยจดัการ  

(สงัเวยีน อนิทรวชิยั, 2545) 
 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

จากการศึกษางานวจิยัในอดีตทีผ่านมาทีได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการ

ดาํเนินงานกบัการกาํกบัดแูลกจิการ เพอืนํามาใชป้ระกอบการกาํหนดแนวทางในการศกึษา มผีล

ทไีดจ้ากการศกึษาวจิยัต่างๆ ดงันี 

Evans and Weir (1995) และ Conger et al. (1998) ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างจํานวนครงัในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและผลการดําเนินงานของกจิการ 

พบวา่ยงิจาํนวนครงัในการประชุมมากเท่าไร จะส่งผลใหก้ลไกการกาํกบัดแูลกจิการดขีนึ และจะ

ส่งผลดต่ีอผลการดาํเนินงานของกจิการ เนืองจากเมอืคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมกนัอยา่ง

ต่อเนืองและบ่อยครงั จะทาํใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจในตวักจิการมากขนึ ปฏบิตังิาน

โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขึน ทําให้การกําหนดกลยุทธ์ของบริษัทมี

ประสทิธภิาพมากยงิขนึ 

อาทรมาศ  วุฑฒิสาร (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของคณะ 

กรรมการต่อขนาดของบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัผลการดําเนินงานของกจิการ หาก

บรษิทัมขีนาดของคณะกรรมการบรษิทัทเีหมาะสมกบัขนาดของบรษิทัแล้วจะส่งผลให้บรษิทัมี

การดาํเนินงานทดีขีนึ ดว้ยเหตุผลวา่คณะกรรมการในจาํนวนทเีหมาะสมจะช่วยในการตรวจสอบ

ดูแลพฤตกิรรมของฝ่ายบรหิารให้มปีระสิทธภิาพมากขนึ โดยไม่เกดิต้นทุนทไีม่จําเป็น ส่งผล

ใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัดขีนึ 

เกศชนก  ใจกระจ่าง (2548) ได้ทําการศึกษาเกียวกับองค์ประกอบของคณะ 

กรรมการ ไดแ้ก่ จาํนวนคณะกรรมการอสิระ สดัส่วนของคณะกรรมการทดีาํรงตาํแหน่งในบรษิทั

อนื สดัส่วนการถอืหุน้ของคณะกรรมการ มคีวามสมัพนัธก์บัผลการดาํเนินงานทางการเงนิอย่าง

มีนัยสําคญั โดยอตัราส่วนในการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงินทีใช้ได้แก่ อตัรา

ผลตอบแทนของสนิทรพัย ์กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษสีุทธ ิและอตัราเตบิโตของยอดขาย  
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สรนิยา เชาวน์เกษม (2553) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานของ

กจิการกบัคะแนนประเมนิการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโดยใช้การวดัผลการดําเนินงานทางบญัช ี

การวดัความเสยีงจากผลการดาํเนินงานทางบญัช ีการวดัผลการดําเนินงานของตลาด และการ

วดัความเสยีงของตลาด ใชก้ารทดสอบค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์ละการวเิคราะห์ความถดถอย

ชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษาพบวา่ผลการดาํเนินงานของกจิการ มี

ความสมัพันธ์กบัคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการอย่างมีนัยสําคญั ด้วยผลการ

ดาํเนินงานทดีขีองกจิการนันย่อมเกดิจากการทกีจิการมรีะบบบรหิารจดัการทมีคุีณภาพและมี

ประสทิธภิาพ เป็นเหตุใหเ้มอืมกีารประเมนิในเรอืงของการกาํกบัดแูลกจิการทดีเีกดิขนึ กจิการที

มผีลการดาํเนินงานทดียีอ่มไดร้บัคะแนนการประเมนิในระดบัทดีตีามไปดว้ย 

วรกมล  เกษมทรพัย ์(2553) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากบัดูแลกจิการ

กบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึได้ประเมนิ

การกาํกบัดแูลกจิการ ในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ ใช้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตวัชวีดัในมุมมองบญัช ี

และใช้ Tobin’s Q เป็นตวัชวีดัในมุมมองของตลาด สําหรบัการกํากบัดูแลกจิการนันจะเน้นถึง

โครงสร้างทีเกียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัทมีความสมัพนัธ์ในเชงิลบอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตกิบัผลการดําเนินงานของบรษิัทซึงวดัโดย ROE และ Tobin’s Q และ

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั ในมุมมอง

ทางบญัช ี

ฐติาภรณ์  สินจรูญศกัด ิ(2557) ได้ศกึษาผลกระทบของการกํากบัดูแลกจิการ ต่อ

กําไรทีไม่คาดหวงัและผลตอบแทนหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ การอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบ มี

ความสมัพนัธก์บัรางวลัการกาํกบักจิการ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

อย่างไรก็ตามยงัมีงานวจิยับางส่วนทีพบว่าผลการดําเนินงานกบัการกํากบัดูแล

กจิการไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั เช่น งานวจิยัของ Bhagat and Black (2002) ซึงได้ศกึษา

ความสมัพนัธ์ของความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรษิัทกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

มหาชน โดยทาํการวดัค่าผลการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย ์และ Tobin’s 

Q รวมถึง อตัราหมุนเวยีนการซือขายหลกัทรพัย ์(Turnover Ratio) และอตัรากําไรจากการ

ดําเนินธุรกจิ (Operation margin) ซงึให้ผลเชงิลบ หมายความว่ากจิการทมีีความอิสระของ

คณะกรรมการทมีากกวา่ไม่ไดท้าํใหผ้ลการดาํเนินงานของกจิการสงูกวา่กจิการอนืแต่อยา่งใด 



 
 

บทที 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาในครงันีเป็นการศกึษาขอ้มูลเชงิปริมาณ ซงึเป็นการวเิคราะห์ถึงความ 

สมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการประเมนิคะแนนตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มตลาดหลกัทรพัย ์MAI (Market for Alternative Investment - MAI) 

โดยมวีธิกีารศกึษาขอ้มลูเพอืทาํการวจิยัดงันี 

 

ประชากรทีใช้ในการศึกษา 

 

การศกึษาวจิยัในครงันี ศกึษาโดยเลอืกเฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

MAI ทไีดร้บัการเปิดเผยการจดัอนัดบัการกาํกบัดแูลกจิการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) โดยมบีรษิทัทไีดร้บัการเปิดเผยการจดัอนัดบักจิการจํานวนทงัสนิ 50 บรษิทั 

ผูศ้กึษาจงึใชจ้าํนวนทไีดร้บัการเปิดเผยทงัหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาในครงันี 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยันีจะไม่รวมถึงบรษิทัทมีลีกัษณะ บรษิทัจด

ทะเบยีนทอียูร่ะหวา่งการฟืนฟูการดาํเนินงาน เนืองจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัในกลุ่มนี มี

ความแตกต่างจากปกต ิซงึอาจมผีลต่อผลการวจิยั 
 

แหล่งข้อมลูทีใช้ในการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

  ขอ้มลูทใีช้ในการศกึษาครงันีเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยขอ้มูลส่วน

ของผลการดําเนินงาน และตวัเลขทางบญัชอีืนๆ สามารถรวบรวมได้จากแบบแสดงรายงาน

ประจําปี (แบบ 56-1) โดยเวบ็ไซต์ MAI (Market for Alternative Investment) ผลติโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มลูในส่วนการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ สามารถรวบรวมได้

จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

   เนืองจากผลการประเมนิทไีดร้บัการเสนอไวใ้นรายงานการกํากบัดูแลกจิการบรษิทั

จดทะเบยีน ในปีพ.ศ. 2556 เป็นการรายงานผลการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจด

ทะเบยีนในปีพ.ศ. 2555 ดงันนัผูศ้กึษาจงึไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูงบการเงนิในปีพ.ศ. 2555
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 

การศกึษาวจิยันีเป็นการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ โดยมกีารใช้วธิกีารทางสถิตมิาใช้ใน

การวเิคราะหข์อ้มลู ซงึขอ้มูลทใีช้นันเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิประกอบด้วย คะแนนการประเมนิการ

กาํกบัดแูลกจิการ ขอ้มลูคณะกรรมการบรษิทั และขอ้มูลเกยีวกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั 

จากรายงานประจําปี และรายงานแบบ 56-1 เพือนํามาทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างผลการ

ประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการและผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยใชว้ธิวีเิคราะห์ความถดถอย

เชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ตามสมมตฐิานต่างๆ ทไีดก้าํหนดไว ้

 ตวัแปรทีใช้ในการศึกษา มดีงันี 

1. ตวัแปรตาม CG : ผลการจดัอนัดบักจิการ (CGR) โดยเกณฑ์การประเมนิการ

กบัดแูลกจิการคดิเป็นคะแนนไดด้งันี 

5 = เมอืคะแนนอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” 

4 = เมอืคะแนนอยูใ่นระดบั “ดมีาก” 

3 = เมอืคะแนนอยูใ่นระดบั “ด”ี 

2 = เมอืคะแนนอยูใ่นระดบั “ดพีอใช”้ 

1 = เมอืคะแนนอยูใ่นระดบั “ผ่าน” 

2. ตวัแปรอิสระ มเีกณฑท์ใีชใ้นการศกึษา ได้แก่ ด้านผลการดําเนินงาน และด้าน

โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ  

ดา้นผลการดาํเนินงาน 

2.1 ROE : อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นอตัราส่วนทแีสดงความสามารถใน

การทาํกาํไรของบรษิทัโดยเปรยีบเทยีบกบักาํไรสุทธ ิซงึคาํนวณจาก  

  ROE = กาํไรสุทธ/ิส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net Income / Equity) 

2.2 ROA : อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (Return On Assets) เป็นค่าที

บ่งบอกถงึความสามารถในการทาํกาํไรจากสนิทรพัยข์องบรษิทั โดยคาํนวณจาก  

  ROA = กาํไรสุทธ/ิสนิทรพัยส์ุทธ ิ(Net Income/Total Assets) 

2.3 NP : อตัรากาํไรสุทธ ิเป็นอตัราส่วนทางการเงนิเพอืดูความสามารถในการ

ทาํกาํไรของกจิการกบัค่าขาย  ซงึคาํนวณจาก  

  อตัรากาํไรสุทธ ิ= กาํไรสุทธ/ิขายสุทธ ิ(Net profit /Sales)  
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2.4 Debt : อตัราส่วนแห่งหนี เป็นสดัส่วนของเงนิทุนรวมของบรษิทัทมีาจาก

การก่อหนี ทงัหนีสนิระยะสนัและหนีสนิระยะยาว โดยคาํนวณจาก  

 อตัราส่วนแห่งหนี = หนีสนิรวม/สนิทรพัยร์วม  

2.5 AT : อตัราการหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม เป็นอตัราส่วนทีแสดงถึง

ประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยท์งัหมด เมอืเทยีบกบัยอดขาย โดยคาํนวณจาก  

  อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม = ขายสุทธ ิ/ สนิทรพัยร์วม 

ดา้นโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ 

2.6  IND : สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2.7  MEET : จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใน 1 ปี 

2.8  Board : ขนาดของคณะกรรมการ 

สมมติฐานการวิจยั  

การศกึษาครงันีกาํหนดสมมตฐิานการวจิยั คอื “ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัผลการดาํเนินงาน” ซงึสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน ี

1. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

H0 : β1 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม) 

H1 : β1 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม) 

2. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

H0 : β2 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้)  

H1 : β2 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้) 

3. อตัรากาํไรสุทธ ิ

H0 : β3 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรากาํไรสุทธ)ิ 

H1 : β3 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรากาํไรสุทธ)ิ  

4. อตัราส่วนแห่งหน ี

H0 : β4 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนแห่งหนี) 

H1 : β4 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนแห่งหน)ี 
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5. อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 

H0 : β5 = 0 (ผลการประเมิน CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัยร์วม) 

H1 : β5 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม) 

6. ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

H0 : β6 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั) 

H1 : β6 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั)  

7. สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

H0 : β7 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัสดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อ

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั) 

H1 : β7 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัสดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั) 

8. จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

H0 : β8 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัจํานวนครงัของการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั) 

H1 : β8 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัจํานวนครงัของการประชุมคณะ 

กรรมการบรษิทั) 

9. ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั 

H0 : β9 = 0 (ผลการประเมนิ CG ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัขนาดของคณะกรรมการบรษิทั) 

H1 : β9 > 0 (ผลการประเมนิ CG มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัขนาดของคณะกรรมการบรษิทั) 

การทดสอบสมมตฐิานกําหนดระดบัความมนีัยสําคญั (α) = 0.05 ซงึเกณฑ์ในการ

ตดัสนิใจคอื ถ้าค่า P-value (sig) < α จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

 



บทที 4 

ผลการศึกษา 

 

งานวจิยันีไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการดาํเนินงานกบัการประเมนิคะแนนตาม

หลกัการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยทีจดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลกัทรพัย ์MAI และได้รบัผลการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย ในปี พ.ศ. 2556 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศกึษา

จาํนวนทงัสนิ 50 ตวัอยา่ง และนําขอ้มลูทรีวบรวมไดม้าทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถิต ิโดยแบ่ง

การวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 

2. การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 

การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 

ตารางท ี4 ช่วงการประเมนิคะแนนการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี 

ช่วงคะแนนประเมนิ จาํนวนบรษิทั รอ้ยละ 

ดเีลศิ 2 4 

ดมีาก 18 36 

ด ี 30 60 

รวม 50 100 

จากตารางท ี4 พบวา่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ส่วนใหญ่ได้ระดบั

คะแนนประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีอยู่ในระดบัด ีคดิเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคอืระดบัดี

มาก คดิเป็นรอ้ยละ 36 ส่วนบรษิทัทไีดร้บัคะแนนประเมนิระดบัดเีลศิ มน้ีอยทสีุดเพยีงร้อยละ 4 

แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัทอียูใ่นกลุ่มตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ มกีารกํากบัดูแลกจิการค่อนขา้ง

น้อย 
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ตารางท ี5 สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั 

สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ(%) จาํนวนบรษิทั รอ้ยละ 

0-25 1 2 

26-50 46 92 

51-75 3 6 

76-100 - - 

รวม 50 100 

จากตารางที 5 พบว่าบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ MAI ส่วนใหญ่มี

สดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั อยู่ในช่วงร้อยละ 26-50 ถึงร้อยละ 92 ซงึ

ตามเกณฑ์การประเมนิการจดัอนัดบักจิการทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนดไวว้่า 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระมากกว่า 50% แต่หากประกอบด้วย

กรรมการอสิระทงัหมดกจ็ะเป็นการดยีงิขนึ แสดงว่าบรษิทัส่วนใหญ่ยงัมจีํานวนคณะกรรมการ

ตาํกวา่เกณฑท์ใีชใ้นการประเมนิ 

ตารางท ี6 จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการต่อปี 

จาํนวนครงัของการประชุม จาํนวนบรษิทั รอ้ยละ 

1-5 28 56 

6-10 16 32 

11-15 6 12 

รวม 50 100 
 

 จากตารางท ี6 พบว่าบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ร้อยละ 56 มี

จํานวนครงัในการประชุมคณะกรรมการ 1-5 ครงัต่อปี ซึงตํากว่าการประเมินการจดัอนัดบั

กิจการทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ว่า จํานวนครงัของการประชุมคณะ 

กรรมการควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และ

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกวา่ 6 ครงัต่อปี 
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ตารางท ี7 ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั 

จาํนวนคณะกรรมการ จาํนวนบรษิทั รอ้ยละ 

1-5 - - 

6-10 43 86 

11-15 7 14 

รวม 50 100 
 

จากตารางท ี7 พบว่าบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ร้อยละ 86 มี

จาํนวนคณะกรรมการในการบรหิารงาน ประมาณ 6-10 คน ซงึเป็นไปตามการประเมนิการจดั

อนัดบักจิการทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนดไวว้่า คณะกรรมการควรมขีนาดที

เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลทมีคีวามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถทเีพยีงพอทจีะ

ปฏบิตัิหน้าทีได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและ ไม่เกนิ 12 คน 

ทงันีขนึอยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ 

ตารางท ี8 สรุปขอ้มลูดา้นอตัราส่วนทางการเงนิ 

 ROA (%) ROE (%) NP (%) Debt (%) AT(%) 

Minimum -35.96 -44.47 -65.53 3.08 7.00 

Maximum 27.69 46.21 25.20 92.00 616.00 

Mean 10.37 15.96 5.86 48.00 130.00 

S.D. 10.27 15.81 13.55 22.70 90.63 

C.V. 99.05 99.08 231.29 47.30 69.71 
 

จากตารางท ี8 แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

50 ตวัอย่าง ประกอบด้วย ค่าตําสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลียของข้อมูล 

(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสมัประสิทธิความแปรผนั 

(Coefficient of Variation) ค่าสมัประสทิธคิวามแปรผนั (Coefficient of Variation) พบวา่ อตัรา

กาํไรสุทธ ิ(NP) มค่ีาสมัประสทิธคิวามแปรผนัสงูทสีุด ร้อยละ 231.29 ซงึสามารถตคีวามได้ว่า 

แต่ละบรษิทัมอีตัรากาํไรสุทธทิมีกีารกระจายมาก มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ในส่วนของ

อตัราส่วนแห่งหนี (Debt) นนั มค่ีาสมัประสทิธคิวามแปรผนัตําทสีุด ร้อยละ 47.30 แสดงว่าแต่

ละบรษิทัมอีตัราส่วนแห่งหนีทมีกีารกระจายน้อย ไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 

ตารางที 9 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของผลการดําเนินงานกบัการจดัอนัดบั

กจิการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI  

 

Variables Entered/Removed(a) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

MEET . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

a  Dependent Variable: CG 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .286(a) .082 .063 .55866 

a  Predictors: (Constant), MEET 

 

 ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1.339 1 1.339 4.292 .044(a) 

  Residual 14.981 48 .312     

  Total 16.320 49       

a  Predictors: (Constant), MEET 

b  Dependent Variable: CG 

 

 Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 3.073 .194   15.859 .000 

  MEET .060 .029 .286 2.072 .044 

a  Dependent Variable: CG 
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ตารางท ี9 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณูของผลการดาํเนินงานกบัการจดัอนัดบักจิการ

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI (ต่อ) 

 

Excluded Variables(b) 

Model   Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

            Tolerance 

1 ROA .184(a) 1.334 .189 .191 .992 

  ROE .089(a) .630 .532 .091 .965 

  NP .191(a) 1.384 .173 .198 .986 

  DEBT -.036(a) -.249 .804 -.036 .960 

  AT -.149(a) -1.081 .285 -.156 .998 

  IND .170(a) 1.219 .229 .175 .969 

  BOARD .139(a) 1.003 .321 .145 .993 

a  Predictors in the Model: (Constant), MEET 

b  Dependent Variable: CG 

 จากตาราง Variables Entered/Removed เป็นการวเิคราะห์ความถดถอยโดยใช้วธิกีาร

วเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูแบบขนับนัได (Stepwise Regression) เงอืนไขของการเลอืกตวั

แปรเพอืนําเขา้ หรอืออกจากโมเดล คอื ถ้า P Value of F < 0.05 ตวัแปรนันจะถูกเลอืกและ

นําเขา้ไปในโมเดล แต่หาก P Value of F > 0.1 ตวัแปรนนัจะถูกนําออกจากโมเดล พบวา่ ผลที

ไดค้อืมเีพยีงตวัแปรเดยีวทถีูกเลอืกเขา้สู่โมเดล คอื จํานวนครงัของการประชุมคณะกรรมการ 

(MEET) 

จากตารางสรุปตวัแบบสมการ (Model Summary) ได้ค่าสมัประสทิธิการตดัสนิใจ 

(Coefficient of Determination) ทปีรบัค่าแล้ว (Adjusted R Square) = 0.063 หรอืร้อยละ 6.3 

แสดงวา่จาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการ (MEET) สามารถอธบิายผลการประเมนิการ

กาํกบัดแูลกจิการ ไดร้อ้ยละ 6.3 

 จากตารางการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า ผลระดบัความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ มค่ีา sig = 0.044 ซงึน้อยกว่าระดบัความมนีัยสําคญั (α) 

ทกีาํหนด (กาํหนดระดบัความมนียัสาํคญั (α) = 0.05) จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 

จากตารางวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ (Coefficients) จะเหน็ได้ว่าตวัแปรที

ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทมีเพยีงตวัแปรเดยีวนันคอื จํานวนครงัของการประชุม

คณะกรรมการ (MEET) ซึงมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลการดําเนินงาน สอดคล้องกับ
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งานวจิยัของ Evans and Weir (1995) และ Conger et al. (1998) ยงิคณะกรรมการบรษิทัมี

การประชุมมากเท่าไร จะส่งผลให้กลไกการกํากบัดูแลกจิการดีขนึ และจะส่งผลดีต่อผลการ

ดําเนินงานของกจิการ เนืองจากเมอืคณะกรรมการบรษิัทมกีารประชุมกนัอย่างต่อเนืองและ

บ่อยครงั จะทําให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในตัวกิจการมากขนึ ปฏิบตัิงานโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขนึ ทําให้การกําหนดกลยุทธ์ของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ

มากยงิขนึ  

 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์า้งตน้สามารถเขยีนสมการความสมัพนัธ ์ไดด้งันี 

CG = 3.073 + 0.060MEET 

 ดงันนัสามารถอธบิายไดว้า่ ในส่วนตวัแปรอสิระอนืๆ ได้แก่ อตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อตัรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Ratio) 

อัตราส่วนแห่งหนี (Debt) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) ส ัดส่วน

คณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั (IND) และขนาดของคณะกรรมการบรษิทั (Board) 

มค่ีา sig เท่ากบั 0.189, 0.532, 0.173, 0.804, 0.285, 0.229 และ 0.321 ตามลําดบั ซึง

มากกวา่ระดบัความมนียัสาํคญั (α) ทกีาํหนด (กําหนดระดบัความมนีัยสําคญั (α) = 0.05) จงึ

ยอมรับสมมติฐาน H0 สามารถสรุปได้ว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อตัรากาํไรสุทธ ิอตัราส่วนแห่งหนี อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 

สดัส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบรษิทั และขนาดของคณะกรรมการบรษิทัไม่มี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกการจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 

 กล่าวโดยสรุปคอื ในการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณูของผลการดําเนินงานกบั

การจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

MAI พบวา่ มเีพยีงจาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการ (MEET) ทมีคีวามสมัพนัธ์กบัการ

จดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ (CG) ทรีะดบัความเชอืมนัร้อยละ 95 ส่วนตวั

แปรด้านผลการดําเนินงานนัน ไม่พบตวัแปรใดทมีคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัอนัดบักจิการตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 



 
 

   บทที 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระ เรอืง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบั

การจดัอบัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

MAI มวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลการดาํเนินงานกบัการจดัอบั

ดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ โดยการวเิคราะห์ตวัแปร และเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงประสิทธิผลการกํากับดูแลกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ประชากรทใีชใ้นการศกึษา คอื บรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ทไีด้รบั

การเปิดเผยการจดัอนัดบัการกาํกบัดแูลกจิการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) ทไีด้เปิดเผยไวใ้นรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

(CGR) ในปี พ.ศ. 2556 โดยมบีรษิทัทไีด้รบัการเปิดเผยการจดัอนัดบักจิการจํานวนทงัสนิ 50 

บริษัท และเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ในปี พ.ศ. 2555 และได้ทําการ

วเิคราะหข์อ้มลู นําเสนอผลการวจิยั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 ส่วนท ี2 การทดสอบสมมตฐิาน  
 

สรปุผลการศึกษา 

 

ข้อมลูทวัไปของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 

การวเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI แสดงผล

เป็นความถี และร้อยละ โดยการประเมนิคะแนนและจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทดีขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI พบวา่ มกีารจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัด ีคดิ

เป็นรอ้ยละ 60 ของกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด  

สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั พบว่าบรษิทัทจีดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์MAI มสีดัส่วนคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทั อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 

26-50 คดิเป็นร้อยละ 92 ซงึตํากว่าเกณฑ์การประเมนิการจดัอนัดบักจิการทตีลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกําหนดไวว้่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการทเีป็นอสิระมากกว่า 

50% แต่หากประกอบดว้ยกรรมการอสิระทงัหมดกจ็ะเป็นการดยีงิขนึ 
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 จํานวนครงัของการประชุมคณะกรรมการต่อปีพบว่า บรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์MAI รอ้ยละ 56 มจีาํนวนครงัในการประชุมคณะกรรมการ 1-5 ครงัต่อปี ซงึตํากว่า

เกณฑก์ารประเมนิการจดัอนัดบักจิการทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไวว้่า จํานวน

ครงัของการประชุมคณะกรรมการควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ แต่ไม่ควรน้อยกวา่ 6 ครงัต่อปี 

 ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั พบวา่ บรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 

รอ้ยละ 86 มจีาํนวนคณะกรรมการในการบรหิารงาน ประมาณ 6-10 คน คดิเป็นร้อยละ 86 ซงึ

เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิการจดัอนัดบักจิการทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว้

วา่ คณะกรรมการควรมขีนาดทเีหมาะสม และประกอบดว้ยบุคคลทมีคีวามรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถทเีพยีงพอทจีะปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 

5 คนและ ไม่เกนิ 12 คน ทงันีขนึอยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ 

 ขอ้มลูดา้นอตัราส่วนทางการเงนิ พบวา่ อตัรากาํไรสุทธ ิ(NP) มค่ีาสมัประสทิธคิวาม

แปรผนัสงูทสีุด คอืรอ้ยละ 231.29 ซงึสามารถตคีวามไดว้า่ แต่ละบรษิทัมอีตัรากาํไรสุทธทิมีกีาร

กระจายมาก มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ในส่วนของอตัราส่วนแห่งหนี (Debt) นัน มค่ีา

สมัประสทิธคิวามแปรปรวนตาํทสีุด คอืรอ้ยละ 47.30 แสดงวา่แต่ละบรษิทัมอีตัราส่วนแห่งหนีที

มกีารกระจายน้อย ไม่แตกต่างกนัมากนกั 

การทดสอบสมมติฐาน 

จากการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของผล

การดาํเนินงานกบัการจดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์MAI พบว่า ผลการประเมนิคะแนนการกํากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธ์เชงิ

บวกกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั ทรีะดบัความมนีัยสําคญั (sig) เท่ากบั 0.044 ซงึน้อยกว่า

ระดบัความมนียัสาํคญั (α) ทกีาํหนด (กาํหนดระดบัความมนียัสาํคญั (α) = 0.05)  

ผลจากการวเิคราะหค์วามถดถอยในตวัแปรทมีคีวามสมัพนัธก์บัการจดัอนัดบักจิการ 

(CG) พบวา่ มเีพยีงจาํนวนครงัของการประชุมคณะกรรมการ (MEET) ทมีคีวามสมัพนัธ์กบัการ

จดัอนัดบักจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ (CG) ทรีะดบัความเชอืมนัร้อยละ 95 ส่วนตวั

แปรด้านผลการดําเนินงานนัน ไม่พบตวัแปรใดทมีคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัอนัดบักจิการตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Evans and Weir (1995) และ Conger 

et al. (1998) ยงิคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมมากเท่าไร จะส่งผลให้กลไกการกํากบัดูแล

กจิการดขีนึ และจะส่งผลดต่ีอผลการดาํเนินงานของกจิการ เนืองจากเมอืคณะกรรมการบรษิทัมี

การประชุมกนัอยา่งต่อเนืองและบ่อยครงั จะทําให้คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจในกจิการ

มากขนึ ปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขนึ ทําให้การกําหนดกลยุทธ์ของ

บรษิทัมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานตามบทท ี3 มดีงันี 

สมมตฐิาน การตดัสนิใจ สรุปผล 

1. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัยร์วม  

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

2. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

3. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัอตัรากาํไรสุทธ ิ 

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรา

กาํไรสุทธ ิ

4. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัอตัราส่วนแห่งหน ี 

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั

อตัราส่วนแห่งหน ี

5. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัอตัราการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัยร์วม 

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรา

การหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 

6. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัผลการดาํเนินงานของ

บรษิทั  

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

7. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัสดัส่วนคณะกรรมการอสิระ

ต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั  

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัสดัส่วน

คณะกรรมการอสิระต่อคณะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั 

8. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัจาํนวนครงัของการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั  

ปฏเิสธ H0 ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวาม 

สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัจาํนวนครงั

ของการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 

9. ผลการจดัอนัดบักจิการมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัขนาดของคณะกรรมการ

บรษิทั  

ยอมรบั H0 ผลการจดัอนัดบักจิการไมม่ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัขนาด

ของคณะกรรมการบรษิทั 
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จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์า้งตน้สามารถเขยีนสมการความสมัพนัธ ์ไดด้งันี 

CG = 3.073 + 0.060MEET 

ดงันนัจะเหน็ได้ว่าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกบัการจดัอนัดบั

กจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI นัน มี

ความสมัพนัธ์กนัเฉพาะในด้านจํานวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ทรีะดบัความมี

นยัสาํคญั (α) =0.05 เท่านนั อยา่งไรกต็ามแมว้า่ตวัแปรการศกึษาในดา้นอตัราส่วนทางการเงนิ

อนืๆ จะไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติกบัผลการจดัอนัดบักจิการตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการแต่การกาํกบัดแูลกจิการนีกถ็อืเป็นเรอืงสาํคญัทบีรษิทัจดทะเบยีนตอ้งให้ความ

สนใจและใส่ใจ และพัฒนาการบริหารงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวจิยัทไีดใ้นครงันีจะเป็นขอ้มลูสนบัสนุนใหก้จิการรวมถึงหน่วยงานกํากบั

ดูแลทีเกยีวขอ้งได้เลง็เหน็ความสําคญัของขอ้มูลเกียวกบัการกํากบัดูแลกจิการทีเป็นข้อมูลที

เปิดเผยไว้ในรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในเวบ็ไซต์ โดยจะสามารถนําไป

ประยกุตใ์หบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ อกีทงัยงัเป็นแนวทางสําหรบั

นกัลงทุนในการพจิารณาการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะสามารถ

ดแูนวโน้มของมลูค่าทางการเงนิแลว้ ยงัสมารถพจิารณาในมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ ปจัจยั

ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ความโปร่งใส และการใหค้วามสาํคญักบัผู้มสี่วนได้เสยีนัน ถือได้ว่าเป็น

ปจัจยัทนีักลงทุนควรให้ความสําคญัเพมิเตมิ ซงึทําให้ทราบว่ากลไกการกํากบัดูแลกจิการนัน

ไม่ไดม้องทตีวัเลขอยา่งเดยีว  

การวจิยันีใช้ปจัจยัทีเกียวกบัด้านการเงิน และด้านโครงสร้างการกํากบัดูแลกิจการ

เท่านัน ซึงอาจไม่ครอบคลุมเงอืนไขของการกํากบัดูแลกิจการได้ครบถ้วน และไม่สามารถ

สะทอ้นใหเ้หน็ผลการดาํเนินกจิการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดงันนัเพอืใหง้านวจิยัมคีวามน่าเชอืถือยงิขนึ 

ควรมกีารศกึษาปจัจยัทเีกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการเพมิมากขนึ 
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ข้อจาํกดัในการศึกษา 

 

 ขอ้จาํกดัของงานวจิยัในครงันีคอื  

1. ขอ้มลูดา้นคะแนนในการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการทใีช้ในการศกึษา ไม่สามารถ

หาได้ เนืองจากบางบรษิัททไีด้รบัการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการนัน ไม่ยนิยอมทีจะมกีาร

เปิดเผยผลการประเมนิ จงึทาํให้ไม่สามารถศกึษาผลการวจิยัในด้านการกํากบัดูแลกจิการโดย

ละเอยีดได ้

2. ขอ้มลูดา้นผลการดาํเนินงานและโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิทัทจีดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์MAI เป็นขอ้มลูทเีปิดเผยในปีพ.ศ. 2555 เท่านนั 



บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

เกศชนก  ใจกระจ่าง. (2548). ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลยีนแปลงทางการบญัชทีเีกยีวขอ้ง
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ภาคผนวก ก 

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี สาํหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2555 

 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ  

 ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตงัคณะกรรมการให้

ทาํหน้าทแีทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทสีําคญัของบรษิทั บรษิทั

จงึควรส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

 สทิธขินัพืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซือขายหรือโอนหุ้น การมสี่วนแบ่งกําไรของ

กจิการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพอืใช้สทิธอิอก

เสยีงในทปีระชุมผู้ถือหุ้น เพอืแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผู้สอบบญัช ีและเรอืงทีมี

ผลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพมิทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

 ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลทเีพยีงพอ

ต่อการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มโีอกาสซกัถามกรรมการทงัในที

ประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า มโีอกาสเสนอวาระการประชุม และมสีทิธมิอบฉันทะให้ผู้อนืเขา้

ร่วมประชุม 

 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทําการ

ใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

แนวปฏิบติัทีดี 

1. การประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.1 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม 

รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัการเงนิ 

1.2 คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัมกีารให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท ีและวาระการ

ประชุม โดยมคีําชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีขอตามทีระบุไวใ้น

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้ือหุ้น หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเวน้

การกระทําใดๆ ทีเป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
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1.3 คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ท ีและควรละเวน้การกระทําใดๆ ทเีป็นการจํากดัโอกาสการเขา้

ประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพอืออกเสยีงลงมติไม่ควรมีวธิกีารทียุ่งยาก หรือมี

ค่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทจีดัประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมการบรษิทัควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการ

นําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี บริษัทควรเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคําถาม

ล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัดว้ย 

1.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทผีู้ถือหุ้น

สามารถกาํหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และควรเสนอชอืกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน 

เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.1 คณะกรรมการควรส่งเสรมิให้บรษิทันําเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ทงัการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพอืใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถทาํ

ไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

2.2 กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธาน

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเรอืงทเีกยีวขอ้งได ้

2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ควรจดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณีทวีาระนันมี

หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตงัคณะกรรมการ 

2.4 คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหบ้รษิทัจดัใหม้บุีคคลทเีป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ทปีระชุมทราบ

พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

2.5 คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทสีําคญั เช่น 

การทํารายการเกยีวโยง การทํารายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์เป็นต้น เพอืความ

โปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6 ประธานในทปีระชุมควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาส

ในการแสดงความเหน็และตงัคาํถามต่อทปีระชุมในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัได ้
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3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผูถ้อืหุน้ 

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรบนัทึกการชีแจงขนัตอนการลงคะแนน และ

วธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ปีระชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เหน็

ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทกึรายชอืกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุม

และกรรมการทลีาประชุมดว้ย 

3.2 บรษิทัควรเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการ

ประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัทาํการถดัไปบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

 

หมวดที 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

หลกัการ 

 ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทงัผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทไีม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทงัผู้ถือหุ้น

ต่างชาต ิควรไดร้บัการปฏบิตัทิเีท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทถีูกละเมดิสทิธคิวร

มโีอกาสไดร้บัการชดเชย 

 การสรา้งความมนัใจใหก้บัผูถ้อืหุน้วา่ คณะกรรมการและฝา่ยจดัการจะดแูลใหก้ารใชเ้งนิ

ของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปจัจยัสําคญัต่อความมนัใจในการลงทุนกบับริษัท 

คณะกรรมการจงึควรกาํกบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตั ิและปกป้องสทิธขินัพนืฐานอยา่งเท่า

เทยีมกนัตามทไีดก้ล่าวไวแ้ลว้ ในหลกัการหมวดท ี1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการควรจดักระบวนการประชุมผูถ้อืหุน้ในลกัษณะทสีนับสนุนให้มกีารปฏบิตัิ

ต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการควรกําหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอซงึบุคคลเพอืเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนั

สมควร เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดย

มอบฉันทะให้ผู้อืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอเพมิวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการควรมมีาตรการป้องกนักรณีทกีรรมการและผู้บรหิารใช้ขอ้มูลภายในเพอื

หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อนืในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซงึเป็นการเอา

เปรยีบผูถ้อืหุน้ เช่น การซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน (Insider trading) การนําขอ้มูล

ภายในไปเปิดเผยกบับุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการและผู้บรหิารถือเป็นการเอาเปรยีบหรอือาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม เป็นตน้ 
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 คณะกรรมการควรกาํหนดใหก้รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัส่วนได้

เสยีของตนและผู้เกยีวขอ้ง เพอืให้คณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษิทัทอีาจมี

ความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพือประโยชน์ของบริษทัโดยรวม ทงันี 

กรรมการและผูบ้รกิารทมีสี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมททีาํกบับรษิทัไม่ควรมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ

ทาํธุรกรรมดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทีดี 

1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.1 คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบยีบวาระ และ

ความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัอยา่ง

น้อย 28 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทใีชใ้นการ

ประชุม ขนัตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทงัสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุน้ 

1.3 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ ควรจดัทําเป็นภาษาองักฤษทงัฉบบั 

และเผยแพร่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทเีป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุม้ครองสทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

2.1 คณะกรรมการควรกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพมิวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพอืแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใสในการพจิารณาวา่จะเพมิวาระทผีูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่ 

2.2 คณะกรรมการควรกาํหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ เช่น ใหเ้สนอชอืผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดอืน ก่อนวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัแิละการให้ความยนิยอมของผู้ได้รบั

การเสนอชอื 

2.3 ผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูบ้รหิารไม่ควรเพมิวาระการประชุมทไีด้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย

ไม่จาํเป็นโดยเฉพาะวาระสาํคญัทผีูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

2.4 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตงัคณะกรรมการ

เป็นรายคน 

3. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
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คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรกําหนดให้

กรรมการทุกคนและผู้บริหารทีมีหน้าทีรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทงัใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

4. การมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการควรมขีอ้กําหนดให้กรรมการรายงานการมสี่วนได้เสยีอย่างน้อย

ก่อนการพจิารณาวาระนนั และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.2 คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการทมีสี่วนได้เสยีอย่างมนีัยสําคญัในลกัษณะที

อาจทาํใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ ควรงดเวน้จากการมสี่วน

ร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนนั 

 

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ 

 ผู้มีส่วนได้เสียควรได้ร ับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้อง 

คณะกรรมการควรพจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มี

ส่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมนัคงั ความมนัคงทางการเงนิและความยงัยนืของกจิการ 

 ในระบบการกาํกบัดแูลกจิการมผีูม้สี่วนไดเ้สยีทสีาํคญั ไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คู่ค้า หรอื

นกัลงทุน เจา้หนี และชุมชนทบีรษิทัตงัอยู ่สงัคม หรอืภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และผูส้อบบญัชอีสิระ 

เป็นตน้ 

 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดย

คํานึงถึงสทิธิของผู้มสี่วนได้เสียดงักล่าวตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีมกีบับรษิทั ไม่ควร

กระทําการใดๆ ทเีป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสยีเหล่านัน และควรกําหนดมาตรการ

ชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิ

 คณะกรรมการควรพฒันากลไกการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้งเสรมิผลการ

ดําเนินงานของบรษิัท เพือสร้างความมนัคงอย่างยงัยนืให้กบักิจการ และควรเปิดเผยข้อมูล

สาํคญัทเีกยีวขอ้งใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านนัไดร้บัทราบอยา่งเพยีงพอ เพอืใหส้ามารถทาํหน้าทใีน

การมสี่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 คณะกรรมการควรมมีาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเดน็เกยีวกบั

การทาํผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในทบีกพร่อง หรอื

การผดิจรรยาบรรณ และควรมกีลไกคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวดว้ย 

 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรืองทีมี

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิโดยตรงให้ครบถ้วน เพอืให้ผู้เกยีวขอ้งมนัใจว่า การประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัไดค้าํนึงถงึปจัจยัดา้นสงิแวดลอ้มและสงัคมเพอืการพฒันาอยา่งยงัยนื 

แนวปฏิบติัทีดี 

1. การกาํหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 

1.1 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้

ชดัเจน อยา่งน้อยในเรอืงต่อไปนี 

(1) การกาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความ

ปลอดภยั และการชดเชยจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในช่วงอายขุองสนิคา้หรอืบรกิารนนั 

(2) การอธบิายขนัตอนและวธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา 

(3) การอธบิายการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบของบรษิทัททีําให้มนัใจได้ว่าห่วง

โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบรษิทัเป็นมติรต่อสงิแวดล้อม และส่งเสรมิการพฒันาทยีงัยนื

อยา่งสมาํเสมอ 

(4) การสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนทสีถานประกอบการของบรษิทัตงัอยู ่

(5) การจดัให้มโีครงการ หรอืแนวทางในการต่อต้านการทุจรติ การคอร์รปัชนั 

รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมทสี่งเสรมิและปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และ

ระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง 

(6) การกาํหนดวธิกีารและแนวปฏบิตัใินการไม่ละเมดิสทิธขิองเจา้หนี 

(7) การปฏบิตักิบัพนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรม รวมทงัมกีารพฒันาความรู้

และศกัยภาพของพนกังาน 

1.2 คณะกรรมการควรจดัให้มกีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้

ร้องเรยีนของผู้มสี่วนได้เสยีโดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเวบ็ไซด์หรอืรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั 

2. การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบาย และการจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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2.1 บริษัทควรเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ทีแสดงให้เห็นถึงการดําเนินตามนโยบาย

ดงักล่าวขา้งตน้ และบรษิทัควรเปิดเผยกลไกในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนักงานในการ

ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

2.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดทํารายงานแห่งความยงัยืนด้านความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการไว้ในรายงานประจําปีหรือจดัทําเป็นฉบบัต่างหากแยกจาก

รายงานประจาํปี 

 

หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หลกัการ 

 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลทสีําคญัทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั ทงัขอ้มูล

ทางการเงนิและขอ้มูลทไีม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่าน

ช่องทางทเีขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชอืถอื 

 ขอ้มูลสําคญัของบรษิัทรวมถึงรายงานทางการเงนิและขอ้มูลทมีใิช่ขอ้มูลทางการเงิน

ต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้มูลอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

เช่น การทาํหน้าทใีนรอบปีทผี่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการ

กาํกบัดแูลกจิการ นโยบายเกยีวกบัการดูแลสงิแวดล้อมและสงัคม และการปฏบิตัติามนโยบาย

ต่างๆ ดงักล่าว เป็นตน้ 

 คุณภาพของรายงานทางการเงนิเป็นเรอืงทผีู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสําคญั 

คณะกรรมการจงึควรมนัใจว่า ขอ้มูลทแีสดงในรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีรีบัรองโดยทวัไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีเีป็นอสิระ 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ทอียู่ในฐานะทเีหมาะสมทสีุดในการทํา

หน้าทโีฆษกของบรษิทั อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการอาจแต่งตงัให้กรรมการท่านอนืหรอืผู้บรหิาร

ทาํหน้าทดีงักล่าวแทน โดยผูท้ไีดร้บัแต่งตงัควรทาํหน้าทดีว้ยความระมดัระวงั รวมทงัควรมกีาร

กําหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชดัเจน นอกจากนี

คณะกรรมการควรจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบเกียวกบั “นักลงทุนสมัพนัธ์” (Investor 

Relations หรือ IR) เพือสอืสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบนั นักลงทุน

ทวัไป นักวเิคราะห์ และภาครฐัทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้
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สามารถเขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทัไดต้ามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑท์วี่า ขอ้มูลทใีห้เป็น

ขอ้มลูทไีดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

แนวปฏิบติัทีดี 

1. การเปิดเผยขอ้มลู 

1.1 คณะกรรมการควรมกีลไกทีจะดูแลให้มนัใจได้ว่าขอ้มูลทีเปิดเผยต่อนักลงทุน

ถูกตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญัผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 

1.2 คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากบัดูแลกจิการจรรณยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายดา้นการบรหิารความเสยีงและนโยบายเกยีวกบัการดูแลสงิแวดล้อมและสงัคม ทไีด้ให้

ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทงักรณีทไีม่สามารถ

ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน

ประจาํปี และเวบ็ไซดข์องบรษิทั เป็นตน้ 

1.3 คณะกรรมการควรจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 

1.4 คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหบ้รษิทัจดัทาํคาํอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพอืประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ทงันี เพอืให้นักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเข้าใจการเปลียนแปลงทเีกิด

ขนึกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสได้ดยีงิขนึ นอกเหนือจาก

ขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

1.5 คณะกรรมการควรดูแลให้มกีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืนทผีู้สอบ

บญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

1.6 คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทขีองคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนครงัของการประชุมและจํานวนครงัทกีรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วม

ประชุมในปีทผี่านมาและความเหน็จากการทาํหน้าท ีรวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้าน

วชิาชพีอยา่งต่อเนืองของคณะกรรมการในรายงานประจาํปี 

1.7 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูทสีะทอ้นถงึภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทงัรูปแบบหรอื

ลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทงันี จาํนวนเงนิค่าตอบแทนทเีปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที

กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยดว้ย 
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2. ขอ้มลูขนัตาํทคีวรเปิดเผยบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ทีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) และรายงานประจําปีแล้ว

คณะกรรมการควรพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง

อนืดว้ย เช่น เวบ็ไซดข์องบรษิทั โดยควรกระทําอย่างสมําเสมอ พร้อมทงันําเสนอขอ้มูลทเีป็น

ปจัจุบัน อนึง ข้อมูลบนเวบ็ไซด์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนีและ

ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

(3) รายชอืคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานทเีกยีวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทงัฉบบั

ปจัจุบนัและของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทสีามารถใหด้าวน์โหลดได ้

(6) ขอ้มูลหรอืเอกสารอนืใดทบีรษิทันําเสนอต่อนักวเิคราะห์ ผู้จดัการกองทุน 

หรอืสอืต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครางสร้างกลุ่มบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทร่วมค้า และ 

Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงัทางตรงและทางอ้อมทถีือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 5 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

(10) การถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี 

(13) นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทั 

(14) นโยบายดา้นการบรหิารความเสยีงและวธิกีารจดัการความเสยีงดา้นต่างๆ 

(15) กฎบตัร หรือหน้าทคีวามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดํารงตําแหน่ง

ของคณะกรรมการ รวมถงึเรอืงทตีอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
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(16) กฎบตัร หรือหน้าทคีวามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดํารงตําแหน่ง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

(17) จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั รวมถงึจรรยาบรรณ

ของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(18) ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลทรีบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น 

ชอืบุคคลทสีามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์

 

หมวดที 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการ 

 คณะกรรมการมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดูแลกจิการ เพอืประโยชน์สูงสุดของบรษิทั 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทต่ีอผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ 

 คณะกรรมการควรมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือ

ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม คณะกรรมการควรจดัใหม้รีะบบแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการทีชดัเจน และดูแลให้บริษัทมี

ระบบงานทใีหค้วามเชอืมนัไดว้า่กจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั ไดด้าํเนินไปในลกัษณะทถีูกตอ้งตาม

กฎหมายและมจีรยิธรรม 

 คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการทมีคุีณสมบตัหิลากหลาย ทงัในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทเีป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทงัอุทศิเวลาและความ

พยายามในการปฏบิตัหิน้าท ีเพอืเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการทเีขม้แขง็ 

 กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพือให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้

แต่งตงัควรมคีวามโปร่งใส ปราศจากอทิธพิลของผูถ้อืหุน้ทมีอีาํนาจควบคุมหรอืฝ่ายจดัการ และ

สรา้งความมนัใจใหก้บับุคคลภายนอก 

 เพือให้การปฏิบัติห น้าทีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรจดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือช่วยศกึษาและกลนักรองงานตาม

ความจําเป็น โดยเฉพาะในกรณีทีต้องอาศยัความเป็นกลางในการวนิิจฉัย และควรกําหนด

นโยบาย บทบาท หน้าทรีบัผิดชอบ กระบวนการทํางาน เช่น การดําเนินการประชุมและการ

รายงานต่อคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าทีความรบัผิดชอบของกรรมการและ

ลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทั พร้อมทีจะแสดงความคดิเห็นของตนอย่างเป็นอสิระและ

ปรบัปรุงตนเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบตัหิน้าทดี้วยความซือสตัย์สุจริต 

ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 

โดนไดร้บัขอ้มลูทถีูกตอ้งและครบถ้วน นอกจากนี กรรมการทุกคนควรอุทศิเวลาใหเ้พยีงพอเพอื

ปฏบิตัหิน้าทตีามความรบัผดิชอบได้อย่างเตม็ท ีและเป็นหน้าทขีองกรรมการทตี้องเขา้ประชุม

คณะกรรมการทุกครงั ยกเวน้กรณีทมีเีหตุผลพเิศษจรงิๆ 

 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรอืงเกยีวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง 

กรรมการจงึไม่ควรอนุมตัค่ิาตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจดัใหม้กีระบวนการกําหนด

ค่าตอบแทนทโีปร่งใสและขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ ระดบัและองคป์ระกอบของค่าตอบแทน

กรรมการควรเหมาะสมและเพยีงพอทจีะจงูใจและรกัษากรรมการทมีคุีณภาพตามทตี้องการ แต่

ควรหลกีเลยีงการจ่ายทเีกนิสมควร 

แนวปฏิบติัทีดี 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการควรกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย 

กรรมการทมีคุีณสมบตัหิลากหลายทงัในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที

เป็นประโยชน์กบับรษิทั เพศ และตอ้งมกีรรมการทไีม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอยา่งน้อย 1 คน ที

มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทบีรษิทัดําเนินกจิการอยู่ และคณะกรรมการควร

จดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทมีคีวามหลากหลาย 

รวมถงึจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี 

และบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

1.2 คณะกรรมการควรมีขนาดทีเหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู ้

ประสบการณ์ และความสามารถทเีพยีงพอทจีะปฏบิตัหิน้าทไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยต้องมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทงันีขนึอยู่กบัขนาด ประเภท และความ

ซบัซอ้นของธุรกจิ 

1.3 คณะกรรมการควรมกีรรมการอสิระทสีามารถให้ความเหน็เกยีวกบัการทํางาน

ของฝ่ายจดัการได้อย่างอสิระในจํานวนทสีํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระควรเป็นไปตามสดัส่วนอย่างยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละ
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กลุ่ม ในกรณีต่อไปนี คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่กงึหนึงของจํานวน

กรรมการทงัหมด 

(1) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดยีวกนั 

(2) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ 

(3) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการเป็นบุคคลในครอบครัว

เดยีวกนั 

(4) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะทาํงาน 

ไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทคีวามรบัผดิชอบดา้นการบรหิาร 

1.4 คณะกรรมการควรกาํหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

โดยระบุไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลทีจะเป็น “กรรมการอิสระ” 

เพือให้กรรมการอสิระของบรษิัทมีความอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

บรษิทัโดยความเป็นอสิระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทสีํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ กําหนด นอกจากนีคณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการดํารง

ตาํแหน่งต่อเนืองไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทไีด้รบัการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครงั

แรก ในกรณีทจีะแต่งตงักรรมการอสิระนันให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณา

อยา่งสมเหตุสมผลถงึความจาํเป็นดงักล่าว 

1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการมีหน้าทีความรับผิดชอบต่างกัน 

คณะกรรมการควรกาํหนดอาํนาจหน้าทขีองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้ชดัเจน 

และเพอืไม่ใหค้นใดคนหนึงมอีาํนาจไม่จํากดั ควรแยกบุคคลทดีํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบุคคลทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

1.7 คณะกรรมการควรเลอืกใหก้รรมการอสิระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ 

1.8 คณะกรรมการควรกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งในบรษิทั

อนื โดยพจิารณาถึงประสิทธภิาพการทํางานของกรรมการทดีํารงตําแหน่งหลายบรษิัทอย่าง

รอบคอบ และเพอืให้มนัใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัิหน้าทีในบรษิัทอย่าง

เพยีงพอ โดยควรกาํหนดจาํนวนบรษิทัทกีรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึงไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทังนี เนืองจาก

ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าทีในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทที
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กรรมการไปดํารงตําแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้

สาธารณชนทราบดว้ย 

1.9 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่ง

กรรมการทีบริษทัอืนของกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทอย่างชดัเจน ทงั

ประเภทของตําแหน่งกรรมการและจํานวนบรษิทัทสีามารถไปดํารงตําแหน่งได้ ทงันีต้องผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.10 บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซึงทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทงัประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ดงันันคณะกรรมการ

ควรจดัใหม้กีารกาํหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทเีหมาะสมทจีะปฏบิตัิ

หน้าทีในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี ควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ

เลขานุการบรษิทัในรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

1.11 เลขานุการบรษิทัควรได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนืองด้าน

กฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทเีลขานุการบรษิทั 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบทีต้องจัดให้มีตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แล้ว คณะกรรมการควรพจิารณาจดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยอนืเพอืการกํากบั

ดแูลกจิการทดี ีดงันี 

(1) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วย สมาชกิส่วนใหญ่ควร

เป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนทาํหน้าทพีจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงเพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนําเสนอ

ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมตั ิ

(2) คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอสิระทงัคณะ คณะกรรมการสรรหา

ทาํหน้าทพีจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทมีคุีณสมบตัเิหมาะสมเพอื
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทงัคดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทไีด้

กาํหนดไว ้และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการซงึจะนําเสนอทปีระชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตงั

คณะกรรมการ ทงันีควรเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขนัตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูใหท้ราบ 

2.2 ในกรณีทคีณะกรรมการได้แต่งตงับุคคลใดให้เป็นทปีรกึษาของคณะกรรมการ

สรรหา หรอืคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ควรมกีารเปิดเผยขอ้มูลของทปีรกึษานันไวใ้น

รายงานประจาํปี รวมทงัความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3 ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย 

เพอืใหก้ารทาํหน้าทขีองคณะกรรมการชุดยอ่ยมคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 

2.4 เพอืให้การปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงค์ต่อหน้าทแีละความรบัผดิชอบที

ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ควรมกีารประชุมอยา่งน้อย 2 ครงัต่อปี เพอืพจิารณา หารอื และดาํเนินการใดๆ ให้

สาํเรจ็ลุล่วงตามหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตน 

3. บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.1 เรอืงทคีวรกาํหนดใหเ้ป็นหน้าท ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการใหค้รอบคลมุ

ในเรอืงดงัต่อไปนี 

(1) การพจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรอืงทสีําคญัเกยีวกบัการดําเนินงาน

ของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ และภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสยีง แผนงาน และ

งบประมาณ เป็นตน้ 

(2) การตดิตามและดแูลใหฝ้า่ยจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนทกีาํหนด

ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(3) การควบคุมภายในและการบรหิารความเสยีง รวมทงักลไกในการรบัเรอืง

รอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมกีารชเีบาะแส 

(4) การดูแลให้การดําเนินธุรกิจต่อเนืองในระยะยาว รวมทงัแผนการพฒันา

พนกังาน ความต่อเนืองของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 
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3.2 คณะกรรมการควรจดัให้มีนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและ

การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั 

3.3 คณะกรรมการควรส่งเสรมิให้จดัทําจรรยาบรรณธุรกจิทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทบีรษิทัใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกจิ คณะกรรมการควรตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 

3.4 คณะกรรมการควรพจิารณาเรอืงความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 

การพจิารณาการทํารายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมแีนวทางทชีดัเจนและ

เป็นไปเพอืผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยทผีู้มสี่วนได้เสยีไม่ควรมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ และผลประโยชน์ควรกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกยีวกบั

ขนัตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์

ใหถู้กตอ้งครบถ้วน 

3.5 คณะกรรมการควรจดัให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงานด้านรายงาน

ทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบและนโยบาย คณะกรรมการควรจดัให้มบุีคคล

หรอืหน่วยงานทมีคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าท ีเป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบ

การควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบทสีําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครงั และให้เปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปี 

3.6 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียง  (Risk 

Management Policy) ใหค้รอบคลุมทงัองคก์ร โดยใหฝ้่ายจดัการเป็นผู้ปฏบิตัติามนโยบายและ

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิล

ของการจดัการความเสียงอย่างน้อยปีละ 1 ครงั และให้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปี และใน

ทุกๆ ระยะเวลาทีพบว่าระดบัความเสยีงมกีารเปลยีนแปลง ซงึรวมถึงการให้ความสําคญักบั

สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิงัหลาย 

3.7 คณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเหน็ถึงความเพยีงพอ

ของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสยีงไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.8 คณะกรรมการควรจดัให้มแีนวทางดําเนินการทชีดัเจนกบัผู้ทีประสงค์จะแจ้ง

เบาะแส หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่านทางเวบ็ไซด ์หรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยช่องทางในการแจ้ง
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เบาะแสอาจกําหนดให้ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เพอืสงัการให้มี

การตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการทบีรษิทักาํหนดไวแ้ละรายงานต่อคณะกรรมการ 

3.9 คณะกรรมการควรมกีลไกกํากบัดูแลบรษิทัย่อย เพอืดูแลรกัษาผลประโยชน์ใน

เงนิลงทุนของบรษิทั โดยคณะกรรมการควรมหีน้าทใีนการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที

จะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพอืควบคุมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

และการทาํรายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บรษิทัควรจดัใหม้กีาํหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการ

ล่วงหน้า และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดงักล่าว เพอืให้กรรมการสามารถจดั

เวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

4.2 จํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ

ภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั แต่

ไม่ควรน้อยกวา่ 6 ครงัต่อปี ในกรณีทบีรษิทัไม่ไดม้กีารประชุมทุกเดอืน บรษิทัควรส่งรายงานผล

การดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนทีไม่ได้มีการประชุม เพือให้คณะกรรมการ

สามารถกาํกบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งต่อเนืองและทนัการณ์ 

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการควรร่วมกนัพจิารณาการเลอืกเรอืงเขา้

วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดใูหแ้น่ใจวา่เรอืงทสีาํคญัไดนํ้าเขา้ร่วมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาส

ใหก้รรมการแต่ละคนมอีสิระทจีะนําเสนอเรอืงทเีป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหแ้กกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 

วนัทาํการก่อนการประชุม 

4.5 กรรมการทุกคนควรเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการของบรษิทัทงัหมดทไีดจ้ดัใหม้ขีนึในรอบปี 

4.6 ประธานคณะกรรมการควรจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทฝี่ายจดัการจะเสนอ

เรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปญัหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทวักนั ประธาน

กรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพนิิจทีรอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกบั

ประเดน็ทุกเรอืงทนํีาสู่ทปีระชุม รวมทงัประเดน็การกาํกบัดแูลกจิการ 
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4.7 คณะกรรมการควรสนบัสนุนให้กรรมการผู้จดัการเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการ เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพมิเติมในฐานะทีเกียวข้องกบัปญัหา

โดยตรงและเพอืมโีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใช้ประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอด

งาน 

4.8 คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศทจีําเป็นเพมิเตมิได้จากกรรมการผู้จดัการ 

เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอนืทไีดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทกีําหนด และใน

กรณีทจีําเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเหน็อสิระจากทีปรึกษาหรือผู้ประกอบวชิาชีพ

ภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

4.9 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็นผู้บรหิารมโีอการทจีะ

ประชุมระหว่างกนัเองตามความจําเป็นเพอือภปิรายปญัหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการทอียู่ใน

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการ

ประชุมดว้ย 

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วย

ตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั เพอืให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพอืการ

ปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทดัฐานทีจะใช้เปรยีบเทียบกบัผลปฏบิตังิานอย่างมี

หลกัเกณฑ ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการควรประเมินทังคณะและ

รายบุคคล รวมทงัเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขนัตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน

ประจาํปี 

5.3 บริษัทควรจัดให้มีทีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และ

เสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และ

เปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

 6. ค่าตอบแทน 

6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการควรจดัให้อยู่ในลกัษณะทีเปรียบเทียบได้ระดบัที

ปฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท ีขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน 
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กรรมการทีได้ร ับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพมิทเีหมาะสมดว้ย 

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูควรเป็นไปตามหลกัการ

และนโยบายทคีณะกรรมการกําหนดนโยบายภายในกรอบทไีด้รบัอนุมตัจิากทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

และเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนทีเป็นเงินเดือน โบนัส และ

ผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกบัผลการปฏิบตังิานของผู้บรหิารแต่ละคนและต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ทผีูถ้อืหุน้ไดร้บั 

6.3 กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารทงัหมดหรอืคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควร

เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี เพือนําไปใช้ในการพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานทีได้ตกลงกนัล่วงหน้ากบักรรมการ

ผู้จดัการตามเกณฑ์ทีเป็นรูปธรรม ซงึรวมถึงผลปฏิบตังิานทางการเงิน ผลงานเกียวกบัการ

ปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาว การพฒันาผูบ้รหิาร ฯลฯ ผลประเมนิขา้งต้นควร

เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความเหน็ชอบ และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวุโส

ควรเป็นผูส้อืสารผลการพจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

 7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

7.1 คณะกรรมการควรส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้

ความรู้แก่ผู้เกียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพอืใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนือง 

การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

7.2 ทุกครงัทมีกีารแต่งตงักรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการควรจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ

แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการควรกาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพอืทราบเป็นประจําถึง

แผนการพฒันาและสบืทอดงาน ซงึกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงควรมกีารเตรยีมให้

พรอ้มเป็นแผนทต่ีอเนืองถงึผูส้บืทอดงาน ในกรณีทตีนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้

7.4 คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการสําหรบัพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการ

ผูจ้ดัการรายงานเป็นประจาํทุกปีถงึสงิทไีดท้าํไปในระหวา่งปี และควรพจิารณาควบคู่กนัไปเมอื

พจิารณาแผนสบืทอดงาน 



ภาคผนวก ข 

หลกัเกณฑ์การประเมินการกาํกบัดแูลกิจการทีดีปี 2555  

 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีใีนหมวดนีกล่าวถงึการคุม้ครองสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธใินเรอืงต่างๆ ทีตนเองสมควรได้รบั ดงันัน

หลกัเกณฑท์ใีชใ้นการพจิารณาในหมวดนีจงึพจิารณาถงึแนวปฏบิตัขิองบรษิทัเกยีวกบัสทิธขิอง

ผูถ้อืหุน้ในเรอืงต่างๆ ดงัต่อไปนี 

หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

1. บรษิทัไดใ้หส้ทิธอินืแก่ผูถ้อืหุน้นอก 

เหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง

หรอืไม ่ 

นอกจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีงในทปีระชุมผูถ้อื

หุน้ ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัสทิธทิเีป็นสทิธขินัพนืฐาน

อนืๆ ไดแ้ก่ สทิธกิารไดร้บัส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงนิ

ปนัผลอยา่งเท่าเทยีมกนั สทิธกิารไดร้บัการปฏบิตัทิี

เท่าเทยีมในการรบัซอืหุน้คนืโดยบรษิทั เป็นตน้ ซงึ

โดยทวัไปเป็นเรอืงทมีกีฎหมายกาํหนดอยูแ่ลว้ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัทุก

รปูแบบไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้

เป็นประจาํทุกปีหรอืไม ่ 

ผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธใินการพจิารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการโดยบรษิทัควรนําเสนอค่าตอบแทน

กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี 

3. ในการเสนอวาระค่าตอบแทน

กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามกีาร

นําเสนอนโยบายและวธิกีารในการ

กาํหนดค่าตอบแทนหรอืไม่อยา่งไร 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ควรมนีโยบาย

และหลกัเกณฑท์ชีดัเจนในการพจิารณาในการ

นําเสนอเรอืงค่าตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา ควรนํา 

เสนอถงึนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนรวม ทงั

หลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนสาํหรบักรรมการแต่ละ

ตาํแหน่งเพอืประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ดว้ย

นอกเหนือจากการนําเสนอถงึจาํนวนเงนิค่าตอบแทน 

4.ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตงั

กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการ

เป็นรายบุคคลหรอืไม ่ 

ในการพจิารณาแต่งตงักรรมการบรษิทัควรเสนอชอื

กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะคน ทงันีเพอืเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทตีอ้งการได้

อยา่งแทจ้รงิ 
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5. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการ

ประชุม หรอืส่งคาํถามเกยีวกบับรษิทั

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม ่

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัควรจดัสรรเวลา 

และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดง

ความคดิเหน็และตงัคาํถามต่อคณะกรรมการ

ในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั ดงันนับรษิทัควร

มชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระทตีอ้งการ

นําเขา้ทปีระชุม หรอืคาํถามทตีอ้งการใหต้อบ

ในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดล้่วงหน้า อยา่งน้อย 3 

เดอืนก่อนวนัสนิสุดรอบปีบญัช ีและในกรณีที

มกีารกาํหนดสดัส่วนของการถอืหุน้ ควร

กาํหนดสดัส่วนน้อยกวา่ 5% 

6.คุณภาพของหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ควรมรีายละเอยีด

ในเรอืงต่างๆ ดงัน ี

6.1 วาระพจิารณาแต่งตงักรรมการ มกีาร

ระบุชอืพรอ้มประวตักิรรมการทตีอ้งการ

เสนอแต่งตงัให ้ผูถ้อืหุน้ทราบหรอืไม ่

ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระแต่งตงั

กรรมการ ควรระบุชอืพรอ้มแนบประวตัยิอ่

ของกรรมการแต่ละคนทจีะเสนอแต่งตงั โดย

ควรมชีอื-นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประวตัิ

การทาํงาน จาํนวนบรษิทัทดีาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 

ประเภทของกรรมการทเีสนอ เช่น กรรมการ

หรอืกรรมการอสิระ และในกรณีเป็นการเสนอ

ชอืกรรมการเดมิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม ่

ตอ้งมขีอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมในปีทผี่านมา 

และจาํนวนวาระ/ปีทเีคยดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบรษิทันีดว้ย 

6.2.วาระแต่งตงัผูส้อบบญัช ีมกีารระบุชอื

ผูส้อบบญัช ีบรษิทัทสีงักดั ประวตัหิรอื

ขอ้มลูทจีะช่วยใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา

ความสามารถและความเหมาะสมของ

ผูส้อบบญัช ีรวมทงัค่าบรกิารไว้

ครบถ้วนชดัเจนหรอืไม ่

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาความ

เหมาะสมของผูส้อบบญัชใีนหนงัสอืนดัประชุม 

ควรใหร้ายละเอยีดเกยีวกบัชอืผูส้อบบญัช ี

บรษิทัทสีงักดั ประสบการณ์ความสามารถ

ของผูส้อบบญัช ีรวมทงัประเดน็เกยีว กบั

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและค่าบรกิาร

ของผูส้อบบญัชไีวใ้หช้ดัเจน 
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6.3 ในวาระอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผล มกีาร

เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

จาํนวนเงนิปนัผลทเีสนอจ่าย พรอ้มทงั

เหตุผลและขอ้มลูประกอบการพจิารณา

หรอืไม ่ 

ในการเสนอขออนุมตัจิ่ายเงนิปนัผล ควรแจง้

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั อตัราเงนิ

ปนัผลทเีสนอจ่ายพรอ้มเหตุผลและขอ้มลู

ประกอบ ในกรณีทเีสนอใหง้ดจ่ายเงนิปนัผลก็

ควรมเีหตุผลและขอ้มลูประกอบการพจิารณา

ใหช้ดัเจนดว้ยเช่นกนั 

6.4 ในหนงัสอืนดัประชุม มกีารระบุ

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ

ทเีสนอหรอืไม ่ 

ในแต่ละวาระทเีสนอในหนงัสอืนดัประชุม ควร

มหีวัขอ้ทกีล่าวถงึวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของ

แต่ละวาระไวใ้หช้ดัเจน 

6.5 ในหนงัสอืนดัประชุม มกีารระบุ

ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระทเีสนอหรอืไม ่ 

ในแต่ละวาระทเีสนอในหนงัสอืนดัประชุมควร

แสดงความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระไวใ้หช้ดัเจน 

 7. คุณภาพของรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ควรประกอบดว้ย

รายละเอยีดในเรอืงต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 7.1 มกีารบนัทกึเกยีวกบัการแจง้วธิกีาร

ลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบหรอืไม ่

ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ควรบนัทกึการ

แจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบก่อนเรมิการประชุมตามวาระ และให้

มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน 

7.2 มกีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม

และบนัทกึคาํถามคาํตอบไวห้รอืไม ่ 
 

 

ประธานทปีระชุมควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ในทปีระชุมผู้

ถอืหุน้ และใหม้กีารบนัทกึประเดน็คาํถาม

คาํตอบไวใ้นรายงานการประชุมเพอืใหผู้ถ้อื

หุน้ทไีม่ไดเ้ขา้ประชุมไดร้บัทราบ 

7.3 ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ไดม้ี

การบนัทกึมตทิปีระชมุไวอ้ยา่งชดัเจน 

พรอ้มทงัคะแนนเสยีงทเีหน็ดว้ย ไม่เหน็

ดว้ย และงดออกเสยีงในทุกๆ วาระที

ตอ้งมกีารลงคะแนนเสยีงหรอืไม ่

ในแต่ละวาระของการประชุมทตีอ้งมกีารลง

มตขิองทปีระชุม บรษิทัควรจดัใหม้กีาร

ลงคะแนนเสยีง และบนัทกึมตขิองทปีระชุมไว้

ใหช้ดัเจนในรายงานการประชุม โดยมกีาร

บนัทกึจาํนวนคะแนนเสยีงทไีดร้บัในแต่ละ

วาระใหช้ดัเจนวา่ เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอื

งดออกเสยีงเป็นจาํนวนเท่าใดในแต่ละวาระ 
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8. ในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้มกีารบนัทกึ

รายชอืกรรมการทเีขา้ร่วมประชมุไวห้รอืไม ่

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อื

หุน้ ดงันนัในการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครงั

กรรมการบรษิทัควรเขา้ร่วมประชุมเพอืใหผู้ถ้อื

หุน้มโีอกาสซกัถามปญัหาเกยีวกบับรษิทัต่อ

คณะกรรมการ ดงันนับรษิทัควรบนัทกึรายชอื

พรอ้มตาํแหน่งของกรรมการทเีขา้ร่วมประชุมผู้

ถอืหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เพอืให้

สามารถตรวจสอบถงึการมสี่วนร่วมของ

กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครงั 

9. ประธานกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหรอืไม ่ 

ประธานกรรมการถอืเป็นตวัแทนของ

คณะกรรมการทงัคณะ ดงันนัประธาน

กรรมการควรเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้

ทุกครงัเพอืพบปะและตอบคาํถามของผูถ้อืหุน้ 

10. ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร/กรรมการ

ผูจ้ดัการ(ผูบ้รหิารสงูสุด) ของบรษิทัไดเ้ขา้

ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้

หรอืไม ่ 

ผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์รควรเขา้ร่วมประชมุ         

ผูถ้อืหุน้ทุกครงัเพอืตอบคาํถามในประเดน็ที

เกยีวกบัการบรหิารจดัการบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้

ในการประชุม 

11. การเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีของ

ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ประธานอนุกรรมการ (Board Committee)ทุก

คณะควรเขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปี

ผูถ้อืหุน้ทุกครงัเพอืตอบคาํถามผูถ้อืหุน้ใน

ประเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัคณะอนุกรรมการ 

11.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้

เขา้ร่วมในการประชมุสามญัประจาํปี

ผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

 

11.2 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน

ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญั

ประจาํปี ผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

 

11.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาไดเ้ขา้

ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีผู้

ถอืหุน้หรอืไม ่
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12. โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัไดแ้สดง

ใหเ้หน็ถงึการมกีลไกในการป้องกนัการ

ครอบงาํกจิการดงัต่อไปนีหรอืไม่อยา่งไร 

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีพีจิารณาวา่ 

ตลาดทุนทดีคีวรเป็นตลาดทุนทกีระบวนการใน

การครอบงาํกจิการสามารถกระทาํไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและโปร่งใส บรษิทัไม่ควรสรา้ง

กลไกในการป้องกนัการครอบงาํกจิการทจีะทาํ

ใหฝ้า่ยจดัการหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมใชเ้ป็น

เกราะป้องกนัตนเองในกรณทีมีกีารบรหิารงาน

อยา่งขาดประสทิธภิาพหรอืไมโ่ปร่งใส 

12.1 มกีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบรษิทั

หรอืไม ่

พจิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั

ทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัทกีาํลงัพจิารณาวา่แสดง

ถงึโครง สรา้งของการถอืหุน้ไขว ้การถอืหุน้

แบบปิรามดิททีาํใหโ้ครงสรา้งการควบคุมมี

ความซบัซอ้นและยาก ต่อการเขา้ครอบงาํ

กจิการหรอืไม่อยา่งไร 

12.2 มโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบปิรามดิใน

กลุ่มของบรษิทัหรอืไม ่

12.3 คณะกรรมการของบรษิทัมกีารถอืหุน้

รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้ที

ออกแลว้ของบรษิทัหรอืไม ่

 

12.4 บรษิทัมสีดัส่วนของหุน้ free float 

เท่าใด 

บรษิทัควรมหีุน้ free float เกนิกวา่รอ้ยละ 40 

ของหุน้ทอีอกแลว้ทงัหมด หรอือยา่งน้อยทสีุด

ควรมมีากกวา่รอ้ยละ 25 

13. ในการประชุมสามญั/วสิามญัผูถ้อืหุน้แต่

ละครงัไดม้กีารเพมิวาระอนืๆ ทไีม่ไดร้ะบุไว้

ในหนงัสอืนดัประชุมใหท้ปีระชมุ ผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อยา่งไร (Penalty)  

ผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธไิดท้ราบถงึเรอืงทจีะมกีาร

พจิารณาในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ เพอืตดัสนิใจวา่

จะเขา้ร่วมประชุมหรอืไม่อยา่งไร พรอ้มทงั

ไดร้บัขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้า

ก่อนการประชุม การเพมิวาระอนืๆ ทจีะตอ้งมี

การลงมตโิดยไมไ่ดก้าํหนดไวใ้นวาระการ

ประชุมจงึเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ที

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันนับรษิทัควรหลกี 

เลยีงการเพมิวาระอนืๆ ทไีมไ่ดก้าํหนดไว้

ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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หมวดที 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีใีนหมวดนีใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัทิเีท่าเทยีมกนัต่อผู้

ถอืหุน้ทุกราย ซงึรวมถงึผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาต ิโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยควรได้รบั

การคุม้ครองสทิธจิากการกระทาํทเีป็นการเอาเปรยีบไม่วา่โดยตรงหรอืโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นทมีี

อาํนาจควบคุม ดงันนั หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในหมวดนี จงึมุ่งเน้นแนวปฏบิตัใินการคุ้มครอง

ป้องกนัการละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงักล่าว  

หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

1. บรษิทัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีง

ลงคะแนนในแบบหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีงใช่

หรอืไม ่

หุน้ประเภทเดยีวกนั ควรมสีทิธอิอกเสยีงทเีท่า

เทยีมกนัเท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนึงเสยีง 

2. บรษิทัมกีระบวนการ/ช่องทางใหผู้ถ้อื

หุน้ส่วนน้อยมสี่วนในการสรรหาและแต่งตงั

กรรมการหรอืไม ่

บรษิทัควรจดัใหม้กีระบวนการทจีะทาํใหผู้ถ้อื

หุน้ส่วนน้อยสามารถมสี่วนร่วมในการสรรหา

และแต่งตงักรรมการ เช่น จดัใหม้ชี่องทาง

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ในการเสนอชอืกรรมการก่อน

การประชุมสามญัประจาํปี หรอืมกีระบวนการที

ทาํใหม้นัใจไดว้า่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถ

เลอืกตงักรรมการทเีป็นอสิระเพอืดแูล

ผลประโยชน์แทนตนได ้

3. บรษิทัมนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลู

ภายในของบรษิทั และไดเ้ผยแพร่ให้

พนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทั

ทราบหรอืไม ่

บรษิทัควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบัการ

ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และมมีาตรการที

จะสรา้งความมนั ใจวา่นโยบายดงักล่าวเป็นที

รบัทราบและปฏบิตัติาม 

4. ในกรณีทมีกีารทาํรายการทเีกยีวโยงกนัที

เขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอืขออนุมตัิ

จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ก่อนการทาํรายการ บรษิทัได้

มกีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของ

การทาํรายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ก่อนทจีะ

ทาํรายการหรอืไม่อยา่งไร  

ในกรณีทมีกีารทาํรายการทเีกยีวโยงกนั บรษิทั

ควรเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัชอืและความสมัพนัธ์

ของ บุคคลทเีกยีวโยง นโยบายการกาํหนด

ราคาและ มลูค่าของรายการ รวมทงัความเหน็

ของคณะกรรมการเกยีวกบัรายการดงักล่าวใหผู้้

ถอืหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 
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หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

5. บรษิทัมโีครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกจิทมีกีาร

ทาํรายการระหวา่งกนัในลกัษณะทอีาจมี

ความขดัแยง้ของผลประโยชน์มากน้อย

เพยีงใด 

พจิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุน้และระดบั

ของการทาํรายการระหวา่งกนัภายในกลุ่ม

ธุรกจิวา่มมีากน้อยเพยีงใด โดยเปรยีบเทยีบ

กบัมลูค่าทรพัยส์นิ/หนีสนิ รายได/้ค่าใชจ้่าย 

และกาํไรสุทธขิองบรษิทั ทงันีการทาํรายการ

ระหวา่งกนัของบรษิทัในกลุ่มทมีมีากเกนิไป 

อาจทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัในความโปร่งใสของการ

ทาํรายการ และส่งผลต่อความเชอืมนัของผู้

ลงทุน 

6. บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโดย

การส่งแบบการมอบฉนัทะไปพรอ้ม

หนงัสอืนดัประชุมหรอืไม ่

บรษิทัควรจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อื

หุน้ทไีม่สามารถเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

ตนเอง โดยการส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ โดย 

เฉพาะแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

7.1 ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ไดม้กีาร

ระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานทใีชใ้นการ

มอบฉนัทะไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม ่

บรษิทัควรระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานรวมทงั

คาํแนะนําขนัตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบในหนงัสอืนดัประชมุ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้

สามารถจดัเตรยีมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกดิ

ปญัหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

7.2 บรษิทัมกีารกาํหนดเงอืนไขซงึทาํให้

ยากต่อการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้

หรอืไม ่ 

บรษิทัไม่ควรกาํหนดกฎเกณฑโ์ดยจงใจใหเ้กดิ

ความยุง่ยากโดยไม่จาํเป็นแก่ผูถ้อืหุน้ในการ

มอบฉนัทะใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมแทน เช่น 

การกาํหนดใหต้อ้งมกีารรบัรองเอกสารโดย

หน่วยงานทางการ ฯลฯ 

8 บรษิทัจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้

ใหแ้ก่    ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นเวลากวีนั 

บรษิทัควรจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

9 บรษิทัไดนํ้าเสนอหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อื

หุน้ฉบบัสมบรูณ์บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัหรอืไม ่

บรษิทัควรใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นช่องทางในการ

ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกาํหนดการและ

วาระประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าใหม้ากทสีุด

ก่อนทจีะสามารถสง่หนงัสอืนดัประชุมอยา่ง 
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 เป็นทางการ โดยการนําราย ละเอยีดเกยีวกบั

การประชุมนําเสนอไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั

ล่วงหน้ามากกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

10 บรษิทัไดก้าํหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีง

เลอืกตงักรรมการโดยการลงคะแนนเสยีง

แบบสะสม (Cumulative Voting) หรอืไม ่ 

 

การลงคะแนนเสยีงแบบสะสมเป็นวธิกีาร

ลงคะแนนเสยีงทผีูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถ

เลอืกทจีะลงคะแนนเสยีงทงัหมดทตีนมอียู่

ใหก้บักรรมการคนใดคนหนึงทตีนตอ้งการ

เลอืกเป็นกรรมการหรอืจะแบ่งคะแนนเพอื

เลอืกตงักรรมการหลายคนกไ็ด ้จงึถอืเป็นวธิ ี

การทจีะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย

สามารถมสีทิธมิเีสยีงในการเลอืกตงัผูท้ตีน

ตอ้งการใหเ้ป็นกรรมการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ดงันนั หากบรษิทัมกีารใชว้ธิลีงคะแนนเสยีง

แบบสะสมในการเลอืกตงักรรมการกถ็อืเป็น

แนวปฏบิตัทิดียีงิขนึ 

11 บรษิทัมกีารส่งหนงัสอืนดัประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษา 

องักฤษใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่างชาตหิรอืไม ่ 

ผูถ้อืหุน้ทุกรายควรมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการ

ใชส้ทิธขิองตนในฐานะผูถ้อืหุน้ ดงันนั บรษิทั

ควรอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยการ

จดัทาํเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมเป็น

ภาษาองักฤษเพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อื

หุน้ต่างชาต ิ

12. บรษิทัมรีายการทเีป็นการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัทไีม่ใช่

บรษิทัยอ่ยของบรษิทัหรอืไม่อยา่งไร  

บรษิทัไม่ควรมรีายการระหวา่งกนัในลกัษณะที

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น 

การใหกู้ย้มืเงนิ การคาํประกนัสนิเชอืแก่บรษิทั

ทไีมใ่ช่บรษิทัยอ่ยของตนเอง ยกเวน้ในกรณีที

เป็นการใหกู้ย้มืหรอืคาํประกนัเงนิกูต้าม

สดัส่วนการถอืหุน้ทเีป็นไปตามสญัญาร่วมทุน 

13. ในปีทผี่านมา เคยเกดิกรณีทกีรรมการ/

ผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารซอืขายหลกัทรพัย์

โดยใชข้อ้มลูภายในหรอืไม ่ 

บรษิทัควรป้องกนัไมใ่หเ้กดิกรณีการซอืขาย

หุน้โดยใชข้อ้มลูภายในโดยกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทั 
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14. ในปีทผี่านมา บรษิทัมกีรณฝีา่ฝืน/ไม่

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการ

ระหวา่งกนัหรอืไม่อยา่งไร  

บรษิทัควรระมดัระวงัไมใ่หม้กีารทาํรายการที

เกยีวโยงกนัโดยฝา่ฝืน/ไม่ปฏบิตัติาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์/ก.ล.ต. 

15. ในปีทผี่านมา บรษิทัมกีรณฝีา่ฝืน/ไม่

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซอืขายสนิทรพัย์

หรอืไม่อยา่งไร  

บรษิทัควรระมดัระวงัไมใ่หม้กีารซอืขาย

สนิทรพัยใ์นลกัษณะทเีป็นการฝา่ฝืน/ไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์/ก.ล.ต. 
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หมวดที 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการกํากบัดูกจิการทดีใีนหมวดนี ให้ความสําคญักบัสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีของ

บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นสทิธทิกีําหนดโดยกฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงททีําร่วมกนั โดยตระหนักว่า

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืทดีรีะหวา่งบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นปจัจยัทจีะช่วยส่งเสรมิให้

บรษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยงัยนื ดงันนั หลกัเกณฑใ์นหมวดนีจงึประกอบดว้ย 

หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

1. บรษิทัไดนํ้าเสนอสารหรอืคาํมนัเชงิ

นโยบายจากประธานกรรมการหรอื

กรรมการผูจ้ดัการทสีะทอ้นถงึแนวคดิ 

CSR กบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

บรษิทัควรนําเสนอสารหรอืคาํมนัเชงินโยบาย

จากประธานกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการที

สะทอ้นถงึแนวคดิ CSR กบัการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทั 

2. คณะกรรมการมกีารกาํหนดโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัความปลอดภยั และ

สุขอนามยัในสถานททีาํงาน หรอืไม ่

อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจะมนีโยบายทชีดัเจนและ

เป็นรปูธรรมเกยีวกบัการดแูลเรอืงความ

ปลอดภยั และสุขอนามยั และเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

3. คณะกรรมการมกีารกาํหนดโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

แก่พนกังานหรอืไม ่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจะมนีโยบายทชีดัเจนและ

เป็นรปูธรรมเกยีวกบัการดแูลเรอืงค่าตอบแทน

และสวสัดกิารของพนกังาน และเปิดเผยถงึ

การปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

4. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรอง

เลยีงชพีสาํหรบัพนกังานหรอืไม ่

การจดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพีพนกังานเป็น

การแสดงถงึการปฏบิตัทิเีป็นรปูธรรมของ

บรษิทัในการดแูลพนกังานในระยะยาว 

5. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายและ

แนวปฏบิตัเิกยีวกบัการพฒันาความรู้

ศกัยภาพของพนกังาน หรอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายทชีดัเจนใน

การพฒันาบุคลากรของบรษิทั พรอ้มทงั

เปิดเผยถงึแนวปฏบิตัทิเีป็นรปูธรรมในเรอืงนี

ไวใ้หช้ดัเจน 

6. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายทจีะไม่

เกยีวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายทจีะไม่

เกยีวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนและ

เปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

7. คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัลกูคา้ไวห้รอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การปฏบิตัทิเีป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลกูคา้

ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 
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8. คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัคู่แขง่ไวห้รอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การปฏบิตัทิเีป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่แขง่

ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

9. คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัคู่คา้ ไวห้รอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การปฏบิตัทิเีป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่คา้

ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

10. คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและ

แนวปฏบิตัเิกยีวกบัเจา้หนี ไวห้รอืไม่

อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การปฏบิตัทิเีป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี

ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

11. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายและ

แนวปฏบิตัเิกยีวกบัการไม่ล่วงละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธหิรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกยีวกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอืลขิสทิธ ิ

12. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบาย

เกยีวกบัการต่อตา้นการทุจรติและหา้มจ่าย

สนิบนเพอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของ

บรษิทัหรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การต่อตา้นการทุจรติและหา้มจ่ายสนิบนเพอื

ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

13. คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและ

แนวปฏบิตัเิกยีวกบัสงัคมไวห้รอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

การปฏบิตัทิเีป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม

ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการ

ปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

14. คณะกรรมการไดจ้ดักจิกรรมหรอืเขา้ไปมี

ส่วนร่วมสนบัสนุนกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบั

การพฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรสนบัสนุนการจดักจิกรรม

หรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมสนบัสนุนกจิกรรมที

เกยีวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน โดยกาํหนด

เป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้ห้

เป็นททีราบ 
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15. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายการ

ดาํเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสงิแวดลอ้ม

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายในเรอืงการ

ดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม และมแีนวปฏบิตัทิเีป็น

รปูธรรม เช่น การดาํเนินการตามมาตรฐาน 

ISO14000, 14001 หรอืมมีาตรการ/วธิปีฏบิตัิ

ภายในองคก์รทแีสดงถงึความรบัผดิชอบต่อ

สงิแวดลอ้ม 

16. คณะกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใช้

ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่

อยา่งไร 

คณะกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากร

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกาํหนดเป็นนโยบาย

และเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นททีราบ 

17. คณะกรรมการมกีารใหค้วามรูแ้ละ

ฝึกอบรมพนกังานในเรอืงสงิแวดลอ้ม

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรู้

และฝึกอบรมพนกังานในเรอืงสงิแวดลอ้ม โดย

กาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิตัิ

ไวใ้หเ้ป็นททีราบ 

18. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ชี่องทางทผีูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ/รอ้งเรยีน

ในเรอืงทอีาจเป็นปญัหากบัคณะกรรมการ

ไดโ้ดยตรงไวห้รอืไม ่

คณะกรรมการควรจะจดัใหม้ชี่องทางและ

ขนัตอนท ีผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถ

รายงานหรอืรอ้งเรยีนในเรอืงทอีาจทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่อบรษิทัต่อคณะกรรมการ โดย

อาจมอบหมายใหก้รรมการอสิระหรอื

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัรายงานหรอื

เรอืงรอ้งเรยีนเหล่านนั และทาํการสอบสวน

และรายงานต่อคณะกรรมการ 
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หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หลกัการกํากบัดูแลกิจการทดีใีนหมวดนีให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลทสีําคญั

เกยีวกบับรษิทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และทนัเวลา ทงันี ขอ้มูลทสีําคญัได้แก่ สถานการณ์ทาง

การเงนิ ผลการดําเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น และการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั ดงันัน 

หลกัเกณฑท์ใีชพ้จิารณาในหมวดนีจงึประกอบดว้ย  

หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

1. บรษิทัมกีารเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้อยา่ง

โปร่งใสหรอืไม่อยา่งไร 

ผูถ้อืหุน้/ผูล้งทุนควรมสีทิธทิจีะทราบถงึ

โครงสรา้งการเป็นเจา้ของของกจิการทตีนเอง

เขา้ไปลงทุน และสทิธขิองตนเองโดย

เปรยีบเทยีบกบัผูถ้อืหุน้อนื ดงันนัการเปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยในกรณทีมีี

โครงสรา้งของกลุม่บรษิทั ควรมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูในลกัษณะทจีะแสดงใหเ้หน็ถงึผูม้ ี

อาํนาจควบคุมทแีทจ้รงิของบรษิทั 

1.1 มกีารแจกแจงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้

หรอืไม ่

บรษิทัควรเปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้โดยแจก

แจงโครงสรา้งทแีสดงถงึผูถ้อืหุน้รายใหญ่และ

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไวอ้ยา่งครบถ้วน

ชดัเจน 

1.2 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทเีปิดเผยแสดงให้

เหน็ถงึผูถ้อืหุน้ทแีทจ้รงิของบรษิทัได้

อยา่งชดัเจนหรอืไม ่

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทเีปิดเผย ควรเป็นขอ้มลู

ล่าสุดทแีสดงใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสามารถทราบถงึผู้

ถอืหุน้ทแีทจ้รงิ (Beneficial Owner) ของ

บรษิทัไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.3 มกีารเปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของ

กรรมการทงัทางตรงและทางออ้มไว้

หรอืไม ่

 

1.4 มกีารเปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของ

ผูบ้รหิารทงัทางตรงและทางออ้มไว้

หรอืไม ่

 

2. พจิารณาคุณภาพของรายงานประจาํปีใน

หวัขอ้ต่อไปนี 

ขอ้มลูทเีปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทั

ควรมคีวามครบถ้วน ชดัเจนและเป็นขอ้มลูที

เป็นประโยชน์สาํหรบั ผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา

ตดัสนิใจ 
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2.1 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ควรเป็นการอธบิายเชงิวเิคราะหเ์กยีวกบัฐานะ

การเงนิ ผลการดาํเนินงาน การเปลยีนแปลงที

สาํคญั รวมทงัปจัจยัทเีป็นสาเหตุหรอืมผีลต่อ

ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิและ

ภาวะการแขง่ขนั 

ควรเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทจีะทาํใหผู้ใ้ช้

ขอ้มลูเขา้ใจถงึธรุกจิของบรษิทัไดอ้ยา่งชดัเจน 

และมกีารวเิคราะหภ์าวะอุตสาหกรรมและการ

แขง่ขนัในธรุกจิทบีรษิทัดาํเนนิการอยู ่รวมทงั

สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัของ

บรษิทั และส่วนแบ่งทางการตลาด 

2.3 ความเสยีงหลกัในการดาํเนินธรุกจิ

ของบรษิทั 

แสดงถงึปจัจยัททีาํใหเ้กดิความเสยีงต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัโดยตรง โดยกล่าวถงึ

ลกัษณะความเสยีง สาเหตุและผลกระทบ รวม 

ทงัแนวทางในการป้องกนัหรอืลดความเสยีง 

2.4 ประวตัขิองคณะกรรมการ ระบุชอื-สกุล ตาํแหน่ง อายุ ประวตักิารศกึษา

และการอบรมเกยีวกบับทบาทหน้าทแีละ

ทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทาํงาน 

สดัส่วนการถอืหุน้ จาํนวนบรษิทัทดีาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

2.5 การระบุวา่กรรมการรายใดเป็น

กรรมการอสิระ 

ในรายชอืกรรมการควรระบุใหช้ดัเจนวา่

กรรมการรายใดเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

2.6 การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ควรเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ โดยแจกแจงรายละเอยีดประเภท

ของค่าตอบแทนทกีรรมการแต่ละตาํแหน่ง

ไดร้บัและจาํนวนเงนิทไีดร้บั 

2.7 นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 

ควรเปิดเผยนโยบายและรปูแบบของ

ค่าตอบแทนทใีหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่ง

ชดัเจน 
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2.8 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบุคคล 

บรษิทัควรจะเปิดเผยจาํนวนเงนิและประเภท

ของค่าตอบแทนทกีรรมการแต่ละคนไดร้บัเป็น

รายบุคคล 

2.9 การเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละคน 

ในการเปิดเผยรายชอืกรรมการควรระบุถงึ

จาํนวนครงัทกีรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการ

ประชุมคณะ กรรมการและอนุกรรมการชุด

ต่างๆในปีทผี่านมา 

3. บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการ

ระหวา่งกนัไวอ้ยา่งครบถ้วนหรอืไม ่

กรณีทมีกีารทาํรายการระหวา่งกนั ควร

เปิดเผยรายละเอยีดโดยระบุชอืของบุคคลทมีี

การทาํรายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ เงอืนไข/นโยบายราคา 

และมลูค่าของรายการ 

4. บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายใหก้รรมการ

ตอ้งเปิดเผย/รายงานการซอื-ขายหุน้/ถอื

ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ราบทุกครงั 

บรษิทัควรกาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการ

ของบรษิทัตอ้งรายงานการซอื-ขายหุน้/ถอื

ครองหลกั ทรพัยข์องบรษิทัใหท้ปีระชุม

คณะกรรมการทราบ 

5. บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายเกยีวกบัการราย 

งานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการหรอืไม ่

บรษิทัควรกาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการ

ตอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สยี 

6. บรษิทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชทีมีคีวามเป็น

อสิระ และมคีวามน่าเชอืถอืหรอืไม ่

บรษิทัควรวา่จา้งผูส้อบบญัชทีมีคีวามเป็น

อสิระและมคุีณสมบตัทิไีดร้บัการยอมรบัเป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. 

7. งบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการรบัรองโดยมี

เงอืนไขจากผูส้อบบญัชหีรอืไม ่

การถูกรบัรองงบการเงนิโดยมเีงอืนไข จะทาํให้

เกดิความไม่มนัใจในความโปร่งใสของบรษิทั 

ดงันนังบการเงนิของบรษิทัควรไดร้บัการรบั 

รองโดยไม่มเีงอืนไขจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

8. บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารสอืสารขอ้มลูของ

บรษิทัผ่านช่องทางทหีลากหลายดงัต่อไปนี

หรอืไม ่

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้/ผูล้งทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ของบรษิทัไดอ้ยา่งสะดวก ทวัถงึ และเท่า

เทยีมกนั บรษิทัควรจดัใหม้ชี่องทางในการ

เขา้ถงึขอ้มลูไวห้ลายๆช่องทาง 
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8.1 รายงานประจาํปี  

8.2 เวบ็ไซตข์องบรษิทั  

8.3 การพบปะกบันกัวเิคราะห ์  

8.4 การแถลงขา่วต่อสอืมวลชน/การจดัทาํ

จดหมายขา่วทนํีาเสนอถงึฐานะทาง

การเงนิของบรษิทั 

 

9. ในปีทผี่านมาบรษิทัมปีระวตักิารส่งรายงาน

ทางการเงนิทงัรายไตรมาสและรายปีล่าชา้

หรอืไม ่

 

10. บรษิทัมเีวบ็ไซตท์นํีาเสนอขอ้มลูททีนั

เหตุการณ์เกยีวกบับรษิทัในเรอืงเหล่านี

หรอืไม ่

การเผยแพร่ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตถอืเป็น

ช่องทางทมีปีระสทิธภิาพและมตีน้ทนุตาํ และ

สามารถเขา้ถงึไดง้่ายในปจัจุบนั บรษิทัจงึควร

ใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นช่องทางในการ

สอืสารขอ้มลูกบัผูถ้อืหุน้/ผูล้งทนุนอกเหนือจาก

การใชเ้ป็นเครอืงมอืทางการตลาด 

10.1 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

10.2 งบการเงนิของบรษิทั  

10.3 เอกสารขา่ว (Press Release) ของ

บรษิทั 

 

10.4 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั  

10.5 โครงสรา้งองคก์ร  

10.6 โครงสรา้งกลุม่ธุรกจิ (ถ้าม)ี ควรเปิดเผยขอ้มลูโครงสรา้งกลุม่ธุรกจิบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยระบุถงึสดัส่วนของการ

ถอืหุน้อยา่งชดัเจน 

10.7 ขอ้มลูเกยีวกบัคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

 

10.8 ขอ้มลูดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์  

10.9 รายงานประจาํปีทสีามารถดาวน์

โหลดได ้

 

10.10 หนงัสอืนดัประชุมทสีามารถดาวน์

โหลดได ้
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10.11 จดัทาํเวบ็ไซตท์งัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

 

11 บรษิทัมกีารจดัตงัหน่วยงานนกัลงทนุ

สมัพนัธห์รอืระบุบุคคลและช่องทางทนีกั

ลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลู

เกยีวกบับรษิทัไดโ้ดยสะดวกหรอืไม ่

บรษิทัควรจะจดัตงัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์

หรอืมอบหมายใหม้บุีคคลททีาํหน้าทนีกัลงทุน

สมัพนัธโ์ดยเฉพาะทผีูล้งทุนสามารถตดิต่อได้

โดยสะดวกโดยแจง้ใหท้ราบถงึช่องทางทจีะ

ตดิต่อไวใ้นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูของ

บรษิทั เช่น รายงานประจาํปี เวบ็ไซตบ์รษิทั 

ฯลฯ 

12 ในปีทผี่านมา บรษิทัมปีระวตักิารถูกสงั

ใหแ้กไ้ขงบการเงนิโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.

หรอืไม่อยา่งไร  
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หมวดที 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการในข้อนีให้ความสําคญักบับทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการในการชีแนะทิศ

ทางการดาํเนินงานของบรษิทั การตดิตามดูแลการทํางานของฝ่ายจดัการ และการแสดงความ

รบัผดิชอบตามหน้าท ี(Accountability) ของคณะกรรมการทมีต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้ หลกัเกณฑ์

ทใีชพ้จิารณาในหมวดนีจงึประกอบดว้ย  

หลกัเกณฑ์ แนวพิจารณา ปี 2555 

1. คณะกรรมการมกีารจดัทาํนโยบายกาํกบั

ดแูลกจิการเป็นของตนเองหรอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจดัใหม้นีโยบายกาํกบัดแูล

กจิการซงึแสดงถงึแนวทางในการกาํกบัดแูล

กจิการและบทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการ

บรษิทั โดยคณะกรรมการเป็นผูร้เิรมิ มสี่วน

ร่วมในการจดัทาํ และอนุมตันิโยบายดงักล่าว 

2. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบาย

จรยิธรรมธุรกจิและ/หรอืคู่มอืจรรยาบรรณ

สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน

ของบรษิทัหรอืไม ่

คณะกรรมการควรจดัทาํนโยบายดา้น

จรยิธรรมธุรกจิและคู่มอืจรรยาบรรณสาํหรบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และดแูลให้

มกีารสอืสารใหเ้ป็นทเีขา้ใจเพอืสรา้งความ

มนัใจวา่นโยบายและแนวปฏบิตัติามคู่มอื

ดงักล่าวไดร้บัการยดึถอืและปฏบิตัติาม 

3. คณะกรรมการมกีารกาํหนดวสิยัทศัน์/ 

พนัธกจิของบรษิทัไวห้รอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรมสี่วนร่วมในการกาํหนด

วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัเพอืให้

ผูบ้รหิารและพนกังานมจีุดมุ่งหมายไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

4.คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายจาํกดั

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทกีรรมการแต่ละ

คนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไวใ้นนโยบาย

กาํกบัดแูลกจิการของ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัในจาํนวนที

มากเกนิไป อาจมผีลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการ ดงันนั 

คณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณากาํหนด

จาํนวนบรษิทัทกีรรมการแต่ละคนจะไปดาํรง

ตาํแหน่งไม่เกนิ 3 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

5. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายใน

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทบีรษิทัอนื

ของกรรมการผูจ้ดัการหรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายในการไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทบีรษิทัอนืของ

กรรมการผูจ้ดัการ 
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6. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายจาํกดั

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

อสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี (หลกัเกณฑท์ใีหค้ะแนน

ปกต)ิ หรอืไม่เกนิ 6 ปี (Bonus) ไวห้รอืไม ่

คณะกรรมการควรระบุวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายกาํกบั

ดแูลกจิการของบรษิทั โดยควรกาํหนดไม่เกนิ 

2 วาระ หรอืไม่เกนิ 6 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

7. ในปีทผี่านมา บรษิทัมปีระวตักิารกระทาํผดิ

กฎระเบยีบของ ก.ล.ต./ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทใีนการกาํกบั

ดแูลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปโดย

ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ดงันนั 

คณะกรรมการควรดแูลใหม้นัใจวา่บรษิทัไม่มี

การกระทาํใดทเีป็นการฝา่ฝืนกฎระเบยีบของ

ทางการ 

8 คณะกรรมการจดัตงัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในขนึเป็นหน่วยงานหนึงภายในบรษิทั

หรอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารจดัตงั

หน่วยงานตรวจสอบภายในเพอืทาํหน้าทใีน

บรษิทั ทงันถี้ามกีารจา้งหน่วยงานจาก

ภายนอก ควรระบุรายชอืบุคคลภายในบรษิทั

ททีาํการดแูลดว้ย 

9 ในกรณีทมีกีารจดัตงัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หน่วยงานนีมสีายการรายงานไปยงั

ส่วนใดของบรษิทั 

เพอืใหค้ณะกรรมการสามารถตดิตามการ

ดาํเนิน งานของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัควรจดัใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมี

สายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ

ดว้ย 

10. การประเมนิคุณภาพรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานการ

ปฏบิตัหิน้าททีสีาํคญัของตนเองวา่ไดม้กีาร

ปฏบิตัใินเรอืงใดบา้ง และมผีลการปฏบิตัหิรอื

ความเหน็ต่อเรอืงทไีดเ้ขา้ไปดแูลอยา่งไร 

 10.1 การเปิดเผยจาํนวนครงัของการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใน

รอบปีนนั 

 

10.2 การประเมนิและสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน 

 

10.3 การทาํรายการระหวา่งกนั  

10.4 การพจิารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัช ี  
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10.5 การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

10.6 การดแูลดา้นการปฏบิตัติามกฎ 

ระเบยีบ และนโยบาย 

 

10.7 ขอ้สรุป/ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อการ

ดาํเนินการในดา้นต่างๆ โดยรวม 

 

11. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่หรอืไม่อยา่งไร 

บรษิทัควรจดัเตรยีมขอ้มลูและการบรรยาย

เกยีวกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทงัขอ้มลูอนืๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหก้บั

กรรมการทเีขา้รบัตาํแหน่งเป็นครงัแรก 

12. กรรมการของบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสตูร

ทเีกยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทกีรรมการหรอืไม่

อยา่งไร 

บรษิทัควรสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมใน

การฝึกอบรมทจีดัขนึสาํหรบักรรมการใหม้าก

ทสีุด (มากกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวน

กรรมการทงัคณะ) 

13. คณะกรรมการสนบัสนุนกรรมการใหเ้ขา้

อบรมหลกัสตูรหรอืร่วมกจิกรรมสมัมนาที

เป็นการเพมิพนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน

อยา่งต่อเนืองหรอืไม ่

คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหก้รรมการอยา่ง

น้อย 1 คนเขา้อบรมหลกัสตูรหรอืเขา้ร่วม

กจิกรรมสมัมนาทเีป็นการเพมิพนูความรูใ้น

การปฏบิตังิานอยา่งต่อเนือง 

14. ในปีทผี่านมา คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี

การประชุมคณะกรรมการรวมกคีรงั 

เพอืสรา้งความมนัใจวา่คณะกรรมการสามารถ

ตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธผิล ควรมกีารประชมุคณะกรรมการ

มากกวา่ 6 ครงัต่อปี 

15. ในปีทผี่านมา กรรมการของบรษิทัเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการมากน้อยเพยีงใด 

กรรมการบรษิทัมหีน้าทเีขา้ร่วมประชมุคณะ 

กรรมการอยา่งสมาํเสมอ ดงันนัโดยเฉลยี

กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของการ

ประชุมคณะกรรมการทงัหมดในรอบปีทผี่านมา 

16. ในปีทผี่านมากรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร

ไดม้กีารประชมุระหวา่งกนัเองหรอืไม่

อยา่งไร 

กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารควรมโีอกาสทจีะ

ประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็นเพอื

อภปิรายปญัหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการทอียู่

ในความสนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย 
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17. คณะกรรมการไดจ้ดัทาํนโยบายบรหิาร

ความเสยีงหรอืไม ่

คณะกรรมการควรดาํเนินการใหม้นัใจวา่

บรษิทัมนีโยบายบรหิารความเสยีง (Risk 

Management Policy) และมรีะบบจดัการทมีี

ประสทิธผิลครอบคลุมทวัทงัองคก์ร 

18. คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบาย

เกยีวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายเกยีวกบั

ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

19. คณะกรรมการมกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าทคีวามรบัผดิชอบระหวา่ง

คณะกรรมการและฝา่ยจดัการไวช้ดัเจน

หรอืไม่อยา่งไร 

คณะกรรมการควรจดัใหม้รีะบบแบ่งแยก

บทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบระหวา่ง

คณะกรรมการและฝา่ยจดัการทชีดัเจน 

20. คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงาน

ประจาํปี ของตนเองหรอืไม ่

คณะกรรมการควรประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองเป็นประจาํ เพอืใหค้ณะกรรมการ

ร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหาเพอืการ

ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

21. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผล

งานประจาํปีของผูบ้รหิารสงูสุด (CEO) ของ

องคก์รหรอืไม ่

คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประเมนิผลงาน

ผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์รเป็นประจาํทุกปีเพอื

นําไป ใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารสงูสุด 

22. คณะกรรมการไดด้แูลใหม้กีารจดัทาํแผน 

สบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ร

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดใหม้กีารจดัทาํแผน

สบืทอดตาํแหน่ง เพอืเตรยีมพรอ้มเมอืเกดิ

กรณีทผีูบ้รหิารไม่สามารถปฏบิตัไิด ้

23. คณะกรรมการมกีารแต่งตงัผูด้าํรง

ตาํแหน่งเลขานุการบรษิทัหรอืไม ่

บรษิทัควรมเีลขานุการบรษิทัซงึทาํหน้าทใีห้

คาํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที

คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดแูลกจิกรรม

ของคณะกรรมการ รวม ทงัประสานงานใหม้ี

การปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ทงันีควรมกีาร

เปิดเผยขอ้มลู และบทบาทหน้าทขีอง

เลขานุการบรษิทัดว้ย 

24. ประธานกรรมการของบรษิทัเป็นกรรมการ

อสิระหรอืไม ่

คณะกรรมการควรเลอืกใหก้รรมการอสิระ

ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ 
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25. ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสุดของ

บรษิทัเป็นคนเดยีวกนัหรอืไม ่

ประธานกรรมการและผูบ้รหิารสงูสุดของ

องคก์รมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบต่างกนั จงึควร

แยกบุคคลทดีาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบุคคลทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

26. การแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการควรแต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบทมีคีวามเป็นอสิระ โดยมกีาร

กาํหนดบทบาทหน้าทไีวใ้หช้ดัเจน 

26.1 คณะกรรมการมกีารแต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืไม ่

 

26.2 มกีารกาํหนดหน้าทคีวามรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ยา่ง

ชดัเจนหรอืไม ่

 

26.3 มกีารเปิดเผยประวตัแิละคุณสมบตัิ

ของกรรมการตรวจสอบไวใ้หเ้ป็นที

ทราบหรอืไม ่

 

26.4 สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอสิระทงัหมดหรอืไม ่

 

26.5 มกีารเปิดเผยจาํนวนครงัของการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบหรอืไม ่

 

27. การจดัตงัคณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการควรจดัตงัคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนเพอืทาํหน้าทพีจิารณา

หลกัเกณฑแ์ละรปูแบบค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

27.1 คณะกรรมการมกีารจดัตงั

คณะกรรมการค่าตอบแทนหรอืไม ่

 

27.2 มกีารกาํหนดหน้าทแีละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม ่
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27.3 คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบ 

ดว้ยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ 

(มากกวา่ 50%) หรอืไม ่

 

27.4 ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็น

กรรมการอสิระหรอืไม ่

 

27.5 มกีารเปิดเผยจาํนวนครงัของการ

ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและ

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนหรอืไม ่

 

28. การจดัตงัคณะกรรมการสรรหา  

28.1 บรษิทัมกีารจดัตงัคณะกรรมการสรรหา

หรอืไม ่

 

28.2 มกีารกาํหนดหน้าทแีละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้

อยา่งชดัเจนหรอืไม ่

 

28.3 กรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ (มากกวา่ 

50%) (หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนปกต)ิ 

หรอืไม ่

 

28.4 ประธานกรรมการสรรหาเป็น

กรรมการอสิระหรอืไม ่

 

28.5 มกีารเปิดเผยจาํนวนครงัของการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการ

เขา้ร่วมประชุมของกรรมการสรรหา

หรอืไม ่

 

29. คณะกรรมการมกีารจดัตงั CG 

Committee หรอืไม ่

 

30. คณะกรรมการมกีารจดัตงั Risk 

Management Committee หรอืไม ่

 

31. คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทไีม่เป็น

ผูบ้รหิารเป็นจาํนวนเท่าไร 

 

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทไีม่

เป็นผูบ้รหิารมากกวา่ 66% 
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32. คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทเีป็น

กรรมการอสิระเป็นจาํนวนเท่าไร 

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการที

เป็นอสิระมากกวา่ 50% 

33. บรษิทัมกีารกาํหนดนิยามความเป็นอสิระ

ของกรรมการและเปิดเผยไวใ้หเ้ป็นททีราบ

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรกาํหนดนิยามความเป็น

อสิระทจีะใชเ้ป็นคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

ไวใ้หช้ดัเจน โดยใชเ้กณฑท์กีาํหนดโดย 

ก.ล.ต. เป็นเกณฑข์นัตาํและกาํหนดเพมิเตมิ

ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของบรษิทั 

34. คณะกรรมการมกีารจดัทาํรายงานความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงนิเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี

หรอืไม ่

คณะกรรมการควรจดัใหม้รีายงานความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี

ไวใ้นรายงานประจาํปี 

35. บรษิทัจดัใหม้โีครงการใหส้ทิธแิก่

ผูบ้รหิารในการซอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

โดยมรีะยะเวลาในการใชส้ทิธมิากกวา่ 3 ปี 

และกาํหนดราคาการใชส้ทิธทิสีงูกวา่ราคา

ตลาด ณ ช่วงเวลาทมีกีารจดัสรรสทิธ ิ

รวมถงึไม่มกีารกระจุกตวัเกนิ 5%  

คณะกรรมการควรจดัใหม้ค่ีาตอบแทนทจีะจงู

ใจผูบ้รหิารในระยะยาว (Long-term 

incentive) ทมีคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานของ

บรษิทัและผลประโยชน์ทสีรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

36. ในปีทผี่านมา บรษิทัมกีารกระทาํทขีดัต่อ

กฎระเบยีบทเีป็นความผดิรา้ยแรง (serious 

offenses) หรอืไม ่

คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัมกีารดาํเนิน

กจิกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 



ภาคผนวก ค 

ข้อมลูของบริษทัทีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ทีใช้ในการประมวลผล 

 ROA ROE NP Debt turnA  Board IND MEET CG 

1. 7.18 8.56 1.29 52.00 3.54 9 44.44 5 4 

2. -5.76 -6.26 -26.83 92.00 0.08 10 30.00 6 4 

3. 2.85 13.17 25.2 87.00 0.07 10 40.00 13 4 

4. 1.18 -2.17 -0.55 3.08 1.37 8 50.00 6 3 

5. 13.28 14.51 8.57 34.77 1.39 9 33.33 5 4 

6. 17.27 14.88 18.93 11.00 0.69 9 33.33 4 4 

7. 19.73 14.46 12.4 13.99 0.96 9 33.33 5 3 

8. 6.92 9.97 4.13 47.22 1.30 8 37.50 4 3 

9. 27.69 32.73 22.4 36.80 0.89 9 33.33 6 3 

10. 3.43 1.99 0.58 66.05 1.15 10 40.00 4 4 

11. -2.21 -19.04 -8.21 66.50 0.77 8 37.50 7 3 

12. 9.7 18.14 3.62 51.38 2.04 9 33.33 5 3 

13. 4.93 9.74 6.7 55.13 2.09 9 44.44 4 3 

14. 11.99 46.21 5.84 74.76 1.86 11 63.64 4 3 

15. 17.89 35.69 10.25 61.00 1.14 9 33.33 13 3 

16. 14.16 11.43 11.38 5.09 0.93 8 37.50 4 3 

17. 16.04 17.52 16.61 24.62 0.73 6 50.00 4 3 

18. 12.9 21.11 6.41 48.48 1.64 6 50.00 7 3 

19. 15.61 16.2 7.94 28.59 1.49 9 33.33 4 3 

20. 6.49 8.23 3.19 50.79 1.19 8 37.50 5 3 

21. -11.12 -34.88 -12.96 61.16 1.24 9 33.33 4 3 

22. 8.75 15.9 3.96 63.00 1.52 11 36.36 4 4 

23. 9.48 22.84 4.32 67.15 1.15 9 33.33 13 3 

24. 8.29 14.09 7.26 45.00 1.00 7 42.86 4 3 

25. 11.78 14.08 6.49 38.00 1.39 10 40.00 6 4 

26. 10.07 17.66 7.95 53.00 1.07 9 33.33 8 4 

27. 12.58 15.96 5.63 42.00 1.61 7 42.86 12 5 
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 ROA ROE NP Debt turnA  Board IND MEET CG 

28. 12.82 15.79 4.98 48.29 1.50 8 37.50 5 3 

29. 18.8 33.9 10.05 4.00 1.53 9 44.44 6 4 

30. 8.58 11.36 3.94 5.00 1.40 9 44.44 5 4 

31. 8.57 16.21 5.86 57.00 1.21 9 44.44 6 4 

32. 26.62 30.13 23.09 17.00 1.10 9 44.44 4 3 

33. 24.04 28.27 12.26 41.00 1.41 8 62.50 4 4 

34. 10.51 19.69 3.37 65.00 1.65 10 40.00 5 3 

35. -35.96 -44.47 -65.53 17.46 0.71 13 23.08 6 3 

36. 18.53 20.73 9.12 28.67 1.56 9 33.33 4 3 

37. 53.51 50.45 59.94 7.00 0.71 10 40.00 8 5 

38. 1.21 -4.69 -2.38 73.21 0.50 7 57.14 4 4 

39. 6.37 26.53 1.43 81.45 1.81 9 33.33 5 3 

40. 10.88 17.91 7.06 48.00 1.37 8 37.50 4 3 

41. 13.67 21.05 8.43 46.94 1.17 12 33.33 13 4 

42. 18.97 21.27 22.68 11.19 0.78 8 37.50 4 3 

43. 3.71 2.83 1.51 59.00 0.88 11 36.36 4 4 

44. 10.37 17.38 2.21 66.46 2.54 9 33.33 6 3 

45. 18.86 22.26 13.78 37.00 1.06 7 42.86 12 4 

46. 22.57 25.88 9.82 35.34 1.73 9 33.33 9 3 

47. 16.72 16.47 15.22 18.36 0.89 11 36.36 5 3 

48. 3.55 3.20 3.83 35.18 2.07 10 40.00 6 3 

49. 3.73 3.83 3.91 51.24 6.16 8 50.00 7 3 

50. 6.34 17.15 2.69 64.00 1.91 12 33.33 8 4 
 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 

 นางสาวศขิรนิทร ์ อศิรกุล เกดิวนัท ี15 มถุินายน พ.ศ. 2530 สําเรจ็การศกึษาปรญิญา

ตร ีบญัชบีณัฑติ คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมอืปีการศกึษา 2552 และศกึษาต่อใน

ระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย ในปี 2555 เข้าทํางานทีบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ตงัแต่ปีพ.ศ. 2553 ถงึปีพ.ศ. 2556 ปจัจุบนัประกอบธุรกจิส่วนตวั 
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