แนวปฏิบตั ิ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรื่อง การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564
วัตถุประสงค์
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการทุกคนต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนและในกิจการที่
ตนเป็ นกรรมการ เพื่อทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ดังนัน้ กรรมการใหม่ควรได้รบั
เอกสาร ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ คาแนะนาในลักษณะและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเป็ น การสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ก่อนทีจ่ ะเข้าประชุมคณะกรรมการครัง้ แรก
ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทาแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการ
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อเป็ นคู่มือให้กบั บริษัทจดทะเบี ย นเตรียมข้อมูลที่จ าเป็ นสาหรับ การจัดปฐมนิ เ ทศ
กรรมการใหม่ ในอันทีจ่ ะทาให้การทางานของกรรมการใหม่เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั โดยบริษทั สามารถนาไปปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสม
แนวปฏิ บตั ิ สาหรับฝ่ ายจัดการในการปฐมนิ เทศน์กรรมการ
1. ข้อมูลเมื่อเชิ ญเข้ารับตาแหน่ งกรรมการ (Pre-Orientation)
เมื่อคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้เชิญบุคคลใดมาเป็ นกรรมการ เลขานุการบริษทั ควรนาเสนอข้อมูล
ต่อไปนี้ เพื่อให้บุคคลทีไ่ ด้รบั ทาบทามให้เป็ นกรรมการได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั อย่างเพียงพอก่อนตัดสินใจรับเป็ น
กรรมการ
1.1 ประวัติบริษทั และลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1) ประวัติบริษทั
วันทีเ่ ริม่ จัดตัง้ บริษทั และ/หรือแปรรูปเป็ นบริษทั จดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จานวนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขณะก่อตัง้ และปั จจุบนั วันที่จ ด
ทะเบียนและเริม่ ซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2) ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และพันธกิจ ธุรกิจหลักและผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าร่วม
สถานประกอบการอันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานแห่งใหญ่และสาขา รวมถึงโรงงานผลิต สถานที่ตงั ้ คลังสินค้าทัง้ ที่เป็ นของ
บริษทั และทีบ่ ริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการ โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
1) โครงสร้างกลุ่มบริษทั
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั เป็ นอย่างไร กล่าวคือ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
มีกบ่ี ริษทั และมีสดั ส่วนการถือหุน้ เท่าไร ลักษณะการถือหุน้ เป็ นอย่างไร ประเภทและลักษณะธุรกิจหลักของบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ การกากับดูแลบริษทั ย่อยบริษทั ร่วม เช่น นโยบายการแต่งตัง้ กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหาร ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อยบริษทั ร่วมและบริษทั ที่เกีย่ วข้องทางธุรกิจคือใคร มี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะใด เช่น เป็ นเครือญาติ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เป็ นลูกจ้าง หรือเป็ นกรรมการอิสระ ฯลฯ
2) โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการ
ก) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละรายดังกล่าว ผูถ้ อื
หุน้ ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ข) จานวนกรรมการ องค์ประกอบกรรมการตามข้อบังคับบริษทั Shareholder Agreement จานวน
และข้อมูลคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่เป็ นและไม่เป็ น
ผู้บริหาร ข้อมูลกรรมการผู้จดั การ และข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับบริษัท รวมถึงประวัติโดยย่อของ
กรรมการแต่ละคน
3) โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
การแบ่งโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ระดับสายการบังคับบัญชา ผู้มีอานาจในการ
บริห ารจัด การสู ง สุ ด และระดับ รองลงมา ประวัติ โ ดยย่ อ ของผู้ บ ริห ารระดับ สู ง พร้ อ มน าเสนอแผนภู มิอ งค์ ก ร
(Organization Chart) ให้ทราบ เพื่อจะทาให้เข้าใจว่าองค์กรมีการกากับดูแลอย่างไร ส่วนงานต่างๆ ขององค์กรเป็ น
อย่างไร และมีกระบวนการทางานมีความสัมพันธ์กนั เชื่อมโยงอย่างไร
1.3 ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้ใน
ปี ทผ่ี ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือสิทธิประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
1.4 ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานอย่างน้ อย 3 ปี ย้อนหลัง
งบการเงินประจาปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ MD&A สาหรับงบการเงิน (ถ้ามี) ย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ปี
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1.5 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์
และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น และตามกฎบัตรคณะกรรมการทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้
1) หน้ าที่ตามกฎหมาย
เช่น การอนุ มตั ริ ายงานทางการเงิน การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีเพื่อนาเสนอขออนุ มตั ติ ่อผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี การกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
บริษทั และประทับตราสาคัญของบริษทั การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายและคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น การรับซือ้ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั การเพิม่ เติมหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั การ
เพิม่ ทุน/ลดทุนจดทะเบียน เป็ นต้น
2) หน้ าที่กากับดูแลบริษทั
เช่น กาหนดทิศ ทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนธุรกิจ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสีย่ ง และการพิจารณางบประมาณประจาปี การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนและงบประมาณ การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิ เทศเมื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (Orientation)
เมื่อได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นกรรมการ บริษัทควรจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้กรรมการ
ใหม่ โดยจัดทาเป็ นคู่มอื และเอกสารประกอบส่งให้ภายในสองสัปดาห์ พร้อมกับหนังสือเชิญเป็ นกรรมการตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้จดั การพร้อมเลขานุ การบริษัทควรจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่อย่างน้ อยสอง
สัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ แรก เพื่อให้กรรมการใหม่มโี อกาสศึกษาข้อมูล ซักถามและทาความ
เข้าใจถึงกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเรื่องอื่นใดทีส่ าคัญของบริษทั เป็ นอย่างดีก่อนการทาหน้าทีข่ องตน
ในการประชุมครัง้ แรก
2.1 ข้อมูลหรือเอกสารการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย
1) การซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั และการรายงาน
2) การมีสว่ นได้เสียของตนเอง คู่สมรสและญาติสนิททีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารในธุรกิจต่างๆ
3) ความสัมพันธ์กบั บริษทั เช่น ผูซ้ อ้ื ผูข้ ายรายใหญ่
2.2 หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั เป็ นสิง่ สาคัญทีก่ รรมการเข้าใหม่จาเป็ นต้องรับทราบ เนื่องจากตาม
มาตรา 85 พ.ร.บ. บริษทั มหาชน 2535 กาหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
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หนังสือบริคณห์สนธิจะทาให้กรรมการทราบวัตถุ ประสงค์ในการประกอบธุรกิจการ ทุนจดทะเบียนและ
รายละเอียดของผู้เริม่ จัดตัง้ ส่วนข้อบังคับบริษัทเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิหรือดาเนินการตามกฎหมาย โดยทัวไป
่
ข้อ บัง คับ บริษัท จะก าหนดในเรื่อ งของการถือ หุ้น การโอนหุ้น องค์ป ระกอบคณะกรรมการ อ านาจหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการ การเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผูถ้ อื หุน้ การบัญชี การเงินและ
การสอบบัญชี เป็ นต้น
2.3 ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
กฎบัตรหรือข้อบังคับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึง่ จะทาให้กรรมการได้รบั ทราบ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการ
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และกาหนดการประชุม
บริษทั ควรนาส่งรายงานการประชุมฉบับย้อนหลัง 1 ปี โดยเฉพาะทีม่ ผี ลผูกพันอยู่ในปั จจุบนั ให้แก่กรรมการ
ใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ทราบถึงเรื่องทีค่ ณะกรรมการได้มมี ติไปแล้วอันจะทาให้กรรมการใหม่เข้าใจและทาหน้าที่
ของตนในการประชุมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทควรกาหนดวันประชุมและวาระการประชุม รวมถึงวันจัดกิจกรรมสาคัญของบริษัทที่
กรรมการต้องเข้าร่วมตามความเหมาะสมเป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ครบถ้วน
และเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษัทควรสรุปสาระสาคัญของนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ที ่ี และแนวปฏิบตั ิ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้วให้กรรมการใหม่รบั ทราบ รวมถึงมาตรการติดตามดูแลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายนัน้ ซึ่งจะทาให้กรรมการใหม่สามารถช่วยให้ความเห็นในการพัฒนา รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบตั ติ าม
ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญที่ก รรมการท่ านนัน้ มี อ ยู่ อัน เป็ น การช่ว ยนาพาให้บริษัทมี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นต่อไป โดยมีนโยบายสาคัญทีค่ วรสรุปสาระสาคัญและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้กรรมการใหม่
ทราบดังต่อไปนี้
1) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทควรแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การควบคุมและมาตรการในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั กรรมการใหม่ปฏิบตั ติ นอย่างระมัดระวังและถูกต้องภายใต้กฎเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
ความเสมอภาคในการให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนราย
ย่อย นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั อย่างเท่าเทียมกันเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั ต้องให้ความสาคัญ
อย่างยิง่ เพื่อความโปร่งใสกับทุกฝ่ าย ดังนัน้ บริษทั ควรกาหนดนโยบายในการให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภายนอกและระบุบุคคล
ที่จะเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้รบั การ
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เปิ ดเผยให้แก่สาธารณชนอันมีนัยสาคัญต่อ การเปลีย่ นแปลงต่อราคาหลักทรัพย์และการดาเนินงานของบริษทั จะต้อง
กาหนดบุคคลทีส่ ามารถรูข้ อ้ มูลได้ในวงจากัดและเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเท่านัน้ เพื่อป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูล
นอกจากนี้ บริษัทควรกาหนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั เิ พื่อดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนา
ข้อมูลความลับของบริษทั ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงบทกาหนดโทษหากมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์การควบคุมดังกล่าว เช่น การลงนามในสัญญารักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯลฯ
2) นโยบายด้านความเสี่ยง
บริษทั ควรแจ้งให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบถึงนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้ความเห็นชอบ รวมถึงรายงานบริหารความเสีย่ งซึง่ ได้มกี ารกาหนดปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญต่อผลการดาเนินงาน
ของบริษทั และมาตรการป้ องกันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกากับดูแล
ของกรรมการใหม่
ทัง้ นี้ เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการบริษทั ต้อง
กากับดูแลให้บริษทั มีนโยบายและระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสมให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็ นฝ่ ายจัดทาและนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ และฝ่ ายจัดการมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
3) การควบคุมภายใน
บริษัทควรแจ้งให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็น ชอบไว้ เพื่อ ให้ก รรมการท่ า นใหม่ ส ามารถช่ ว ยให้ข้อ เสนอแนะต่ อ ระบบการควบคุ ม ที่เ ป็ น อยู่ ใ ห้เ กิด
ประสิทธิภาพครอบคลุมทัง้ Management Control และ Operation Control รวมถึง Financial Control
ทัง้ นี้ เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน เสนอแนะให้คณะกรรมการ
ควรจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
นโยบาย นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัด ให้มีบุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่มีค วามเป็ น อิสระในการปฏิบ ัติหน้ า ที่เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบทีส่ าคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี อีกทัง้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึ งความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี
4) รายการเกี่ยวโยง (Conflict of Interest)
บริษทั ควรแจ้งให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบและเข้าใจถึงรายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั
ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษทั ย่อยกับบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของบริษัท
ย่อย สาหรับรายการทีย่ งั มีผลบังคับอยู่
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ทัง้ นี้ เนื่องจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาการทารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษทั
ควรกาหนดแนวทางการพิจารณาทีช่ ดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ
5) การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษทั แจ้งให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงระเบียบและวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับแจ้งเบาะแสตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ทัง้ นี้ เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน กล่าวว่าคณะกรรมการควร
จัดให้มแี นวทางดาเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานตรง
ต่อบริษทั โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจกาหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพื่อให้มี
การตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการทีบ่ ริษทั กาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
การกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทกาหนดมาตรการและแนวทางการรับแจ้งเบาะแส จะเป็ นการ
ส่ง เสริม ให้กรรมการและพนัก งานของบริษัท ช่วยกันสอดส่องดูแลให้มีก ารปฏิบ ั ติตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐาน
จรรยาบรรณ กฎระเบียบ นโยบายและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
บริษทั อย่างมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ การกาหนดมาตรการดังกล่าวจะทาให้บริษทั สามารถดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนผูต้ อ้ งสงสัยในการปฏิบตั ผิ ดิ กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือทุจริต ได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม
2.6 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินคดีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็ นโจทก์หรือเป็ นจาเลย
เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษทั ควรแจ้งให้กรรมการทราบถึงจานวนข้อพิพาททีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินคดี สถานะของบริษทั ตาม
ข้อพิพาทในฐานะโจทก์หรือจาเลย ประเภทคดีเป็ นทางแพ่งหรืออาญาและมูลค่าแห่งคดี
ทัง้ นี้ ข้อ พิพ าททางกฎหมายให้ห มายรวมทัง้ ข้อ พิพ าทที่ ใ ช้ก ระบวนการทางอนุ ญ าโตตุ ล าการและ
กระบวนการทางศาลยุตธิ รรม
2.7 รายงานขององค์กรกากับดูแลที่ให้บริษทั ปรับปรุงและปฏิ บตั ิ ตาม
บริษทั ต้องแจ้งให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั แจ้งจากหน่ วยงานกากับดูแลตามกฎหมายให้
บริษทั ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือปฏิบตั กิ ารใดๆ ตามคาสังของหน่
่
วยงานกากับ เพื่อกรรมการใหม่จะได้ชว่ ยคณะกรรมการ
ติดตามกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ติ ามคาสังดั
่ งกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนภายในกาหนดเวลา รวมถึงการกาหนด
มาตรการใดๆ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดกรณีดงั กล่าวขึน้ อีก
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3. การพบประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การก่อนการประชุมคณะกรรมการครังแรก
้
บริษัท ควรจัด ให้ก รรมการใหม่ไ ด้พ บประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จ ัด การก่ อ นการประชุม
คณะกรรมการครัง้ แรก เพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สาคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความ
คาดหวังของบริษัทที่จะได้รบั ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
การเปิ ดเผยข้อมูลการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ในรายงานประจาปี จะเปิ ดเผยในส่วนของผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการหัวข้อการพัฒนากรรมการ
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