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หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Corporate Governance Principles) 

บริษทั ชิค รีพบับลิค  จ ำกดั  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมหลกับรรษทัภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้นคณะกรรมกำร
บริษทัจึงไดมี้นโยบำยให้ปฏิบติัตำมหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  ออกโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงน ำมำจำก
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และครอบคลุมหลกักำรของ OECD 
ทั้ง 5 หมวดในเร่ืองสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำม
โปร่งใสและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร โดยน ำเสนอในรูปแบบของหลกัปฏิบติั 8 หลกัของคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นผูน้ ำหรือผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดขององคก์ร ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุน และสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ 
CG Code) 

คณะกรรมกำรบริษทั ชิค รีพบับลิค จ ำกดั จะไดมี้กำรทบทวนกำรปรับใช ้CG Code ตำมบริบทของบริษทั เป็นประจ ำทุกปี และ
หำกพบวำ่ CG Code ขอ้ใดยงัไม่เหมำะสมกบับริบทของบริษทั จะไดพ้ิจำรณำเพื่อหำมำตรกำรทดแทน (ถำ้มี) โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทรำบในหวัขอ้หลกัปฏิบติัท่ียงัไม่ไดน้ ำไปปรับใชใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 

ทั้งน้ีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีน้ี สะทอ้นในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัและ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมำยในเร่ืองต่ำง ๆ และกำรบรรจุวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยล่วงหน้ำ
ตลอดปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรครบถว้น  โดยรำยละเอียดกำรปฏิบติัของบริษทัจะระบุในรำยงำนกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

หลกัปฏิบัต ิและหลกัปฏบิัตย่ิอย 

1. คณะกรรมกำรตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

1.1. คณะกรรมกำรร่วมกบัฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน และกำรจดัสรร
ทรัพยำกรส ำคญัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย อีกทั้งมีกำรติดตำมประเมินผล และดูแล 

1.2. คณะกรรมกำรร่วมกบัฝ่ำยบริหำรในกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื กล่ำวคือ สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบกำรท่ี
ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งท ำให้บริษทัสำมำรถปรับตวัได้
ภำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

1.3. คณะกรรรมกำรดูแลให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร และ
ดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4. คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำรอยำ่งชดัเจน 
และติดตำมใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื 

2.1. คณะกรรมกำรก ำหนดให้วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื อนัสอดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำให้
ทั้งกิจกำร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 
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2.2. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้กลยทุธ์ประจ ำปี และ/หรือระยะปำนกลำง สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั
ของกิจกำร และมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 

3. กำรเสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 

3.1. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเร่ืองขนำด องคป์ระกอบ และสัดส่วนของกรรมกำร
อิสระท่ีเหมำะสมกบัองคก์ร 

3.2. คณะกรรมกำรเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้ือเฟ้ือต่อกำรใช้
ดุลพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่งมีอิสระ 

3.3. คณะกรรมกำรดูแลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมกำรท่ีมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก ำหนดไว ้

3.4. คณะกรรมกำรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำคำ่ตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกบั
ควำมรับผิดชอบและจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

3.5. คณะกรรมกำรดูแลใหก้รรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 

3.6. คณะกรรมกำรดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไป
ลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมและกิจกำรนั้น ๆ มีควำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

3.7. คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
รำยบุคคล โดยน ำผลประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรต่อไป 

3.8. คณะกรรมกำรส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ และไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.9. คณะกรรมกำรดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลท่ีจ ำเป็น และมี
เลขำนุกำรบริษทัท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรกบักำรสรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 

4.1. คณะกรรมกำรสรรหำและพฒันำกรรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสูงใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะ
ท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

4.2. คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม 

4.3. คณะกรรมกำรเขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

4.4. คณะกรรมกำรดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจท่ีเหมำะสม 

 

5. คณะกรรมกำรกบักำรส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 

5.1. คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อ
ลูกคำ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2. คณะกรรมกำรดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด ำเนินกำร เพ่ือให้
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มัน่ใจวำ่ทุกฝ่ำยขององคก์รด ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 

5.3. คณะกรรมกำรดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบ
และกำรพฒันำทรัพยำกรตลอดสำยห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 

5.4. คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
กิจกำร รวมทั้งดูแลใหมี้กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำม
เส่ียง เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

6. คณะกรรมกำรดูแลใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 

6.1.   คณะกรรมกำรดูแลว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2.   คณะกรรมกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและอิสระ 

6.3.   คณะกรรมกำรดูแลกำรจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนไดร้ะหวำ่งบริษทักบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผู ้
ถือหุ้น รวมถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของบริษทั และกำรท ำธุรกรรมกับผูท่ี้มี
ควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

6.4.  คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน และส่ือสำรในทุกระดบัขององคก์ร
และต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 

6.5.  คณะกรรมกำรดูแลใหมี้กลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและด ำเนินกำร กรณีมีกำรช้ีเบำะแส 

7. คณะกรรมกำรกบักำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

7.1. คณะกรรมกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไป
ตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2. คณะกรรมกำรดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

7.3. ในภำวะท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรจะดูแลให้กิจกำรมีกำรวำงแผนใน
กำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทั้งน้ีภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.4. คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 

7.5. คณะกรรมกำรดูแลใหฝ่้ำยจดักำรมีหน่วยงำนหรือผูรั้บผดิชอบงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวเิครำะห์ ใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ 

7.6. คณะกรรมกำรส่งเสริมใหมี้กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล 

 

8. คณะกรรมกำรกบักำรสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 

8.1. คณะกรรมกำรดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั 

8.2. คณะกรรมกำรดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยำ่งเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถใชสิ้ทธิของตน 
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8.3. คณะกรรมกำรดูแลใหมี้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

ก าหนดผู้รับผดิชอบตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

เร่ือง ผู้รับผดิชอบ 
กำรทบทวนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีทุกปี คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
กำรประชุมกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้  และจดัเก็บเอกสำรกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทั 
กำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เลขำนุกำรบริษทั 
กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูเ้ก็บเอกสำร 
กำรเผยแพร่ขอ้มูลผำ่นเวบ็ไซตบ์ริษทั เลขำนุกำรบริษทั 
กำรใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ นกัวเิครำะห์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (นกัลงทุนสมัพนัธ์)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กำรดูแลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและรำยกำรท่ีเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
กำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน บริษทัตรวจสอบภำยใน (บุคคลภำยนอก) 
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี และเลขำนุกำรบริษทั 
กำรติดต่อประสำนงำนกบัตลำดหลกัทรัพย ์และส่งขอ้มูลผำ่นระบบ Set Portal  เลขำนุกำรบริษทั 

 

หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฉบบัน้ี พิจำรณำและอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั วนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 และมีผลบงัคบัใชท้นัที 
 
 

 
(ดร. ไพบูลย์ เสรีววิฒันา) 

ประธานกรรมการ 
 


