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บทนํา
บริ ษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในฐานะบริ ษัทมหาชนจํากัดทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชันนําทีประสบความสําเร็ จอย่างยังยืน และสามารถสร้ างมูลค่า
ระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกๆกลุม่ ทังนีบริ ษัทจึงมุง่ มันดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และ
ให้ ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นกรอบความประพฤติทีสะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือให้ บคุ ลากรทุกระดับของบริ ษัท ได้ มีการพัฒนาตนเอง สํานึกในหน้ าทีความรับผิดชอบของตนในการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความถึงพร้ อมซึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
เพื อให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ดัง กล่า ว ที ผ่า นมาบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการกํ า กับ ดูแลกิ จ การที ดี และคู่มื อ
จรรยาบรรณให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ถือปฏิบตั ิโดยยึดมันในคุณธรรม ความซีอสัตย์สจุ ริ ต และการ
ปฏิบตั ิทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างๆ ทีเกี ยวข้ อง ซึงจะมีการทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ เป็ นประจํ าทุกปี
เพือให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึน โดยนโยบายฉบับทีมีการทบทวนครังนี ได้ มีการปรับ
หัวข้ อและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับ “หลักการกํ ากับดูแลกิจการทีดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560” ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ หลักเกณฑ์การกํากับความเสียงของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
บริ ษั ท เชื อมันว่ า กระบวนการจั ด การ โดยมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี ต ามมาตรฐานสากล จะเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทําให้ บริ ษัท เป็ นทียอมรับมากขึนทังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญประการหนึงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่บริ ษัท รวมถึงสร้ างความ
เชือมันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยทัวถึง ซึงจะก่อให้ เกิด
ความเชือมันจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษัท
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หลักการดําเนิ นธุรกิ จ (Business Principles)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีหลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles) เพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยังยืนและมันคง เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลุม่ ธนชาต ดังนี
1. สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการทีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสันและ
ระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. ยึดมันในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อม
ั ยการเปลียนแปลง (Corporate Resilience)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจจั

นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผู้นําองค์กรที สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน
หลักปฏิ บตั ิ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ํา
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ บริษทั ให้สทิ ธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนใน
การพิจารณาตัดสินใจเรืองต่ างๆ โดยแยกหน้ าทีชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงฝา่ ยจัดการ ทังนี คณะกรรมการบริษทั ไม่มหี น้าทีจัดการงานประจําของบริษทั แต่จะมีหน้าที
ตามทีกฎหมายกําหนดและเข้าร่วมประชุมเพือพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามวาระทีกําหนดหรือ
ตามทีประธานกรรมการจะเห็นควรเพือ
1. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั
2. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการอย่างสมําเสมอเพือให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และแผน
ธุรกิจ
3. ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในทีดีและมีมาตรการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 1.2 การกํากับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดหลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles)
พร้อมทังได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณ เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิ
กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณทีกําหนด ฝา่ ยกํากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และฝา่ ยบริหารและพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณอย่างจริงจัง ต่อเนือง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กรใน
การปฏิบตั งิ าน และจะต้องรายงานผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณนีต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษทั
เพือให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบปฏิบตั ิข องทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลมีหน้าทีดูแลรับผิดชอบให้มกี ารทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั จะต้องทําความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีและคู่มอื จรรยาบรรณทีบริษทั กําหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทังให้การรับรองในการปฏิบตั ิ
ตามทุกประการ
หลักปฏิ บตั ิ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษทั
กรรรมการบริษัทมีบทบาทในการกํากับ ดูแล และติดตามให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นไปตามกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์
สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนกับ
บริษทั หรือการดําเนินการต่างๆ ของบริษัท อุทศิ เวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิตามหน้าที มีความรับผิดชอบ
อย่างเต็มทีและเป็ นอิสระ
ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
นโยบาย จัดให้มบี ุคคลหรือหน่วยงานทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าวและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บตั ิ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
หลักปฏิ บตั ิ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั กําหนดผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี
1. ผูถ้ อื หุน้
6. ลูกค้าและคู่คา้
2. เจ้าหนี
7. ผูส้ อบบัญชี
3. คณะกรรมการบริษทั
8. คู่แข่งขัน
4. ผูบ้ ริหารบริษทั
9. สังคมและสิงแวดล้อม
5. พนักงานบริษทั
10. ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ดังนี
1. การดําเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทังจะต้องทําให้เกิด
ผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทังทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2. กําหนดผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานด้วยความเหมาะสมและยุตธิ รรม
3. ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ซือสัตย์ ยุตธิ รรม และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีเหมาะสม
4. รับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้ ในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทีดี มีคุณภาพ รักษา
4
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ความลับของลูกค้าและคู่คา้ รวมทังมีหน่วยงานรับเรืองร้องเรียน
5. ดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ด้วยความซือตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบตั ติ ามเงือนไขสัญญาทีตกลงกันไว้
6. ดําเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทําให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
7. เปิ ดเผยข้อมูลการทําธุรกรรมของบริษทั ตามมาตรฐานและข้อบังคับของทางการเพือให้เกิดความโปร่งใส
8. สนับสนุนให้พนักงานมีความรูใ้ นเรืองของสิงแวดล้อม และส่งเสริมให้มสี ว่ นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ ด้าน
สังคมและสิงแวดล้อม
9. มีนโยบายชัดเจนทีจะไม่ละเมิดหรือกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ไม่ละเมิดรวมถึงไม่
สนับสนุ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิในรูปแบบต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดทางตรงหรือ
ทางอ้อม
หลักปฏิ บตั ิ 2.2 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกิ จการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
คณะกรรมการบริษทั มีการกํากับดูแลให้มนใจว่
ั า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง
และ/หรือประจําปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดย
1. คํานึงถึงปจั จัยแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสียงทียอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปจั จัยและความเสียงต่ างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้เสียทีเกียวข้อง โดยมีกลไกทีทําให้เข้าใจความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างแท้จริง
2. สนับสนุนให้มกี ารจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาํ หรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
3. กํากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยู่บนพืนฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
4. เป้าหมายทีกําหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกําหนดเป้าหมายทังที
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนีควรตระหนักถึงความเสียงของการตังเป้าหมายทีอาจนําไปสูก่ ารประพฤติ
ทีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
5. กํากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั งองค์กร
6. กํากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเหมาะสม และติดตามการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิ ทธิ ผล
หลักปฏิ บตั ิ 3.1 การกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทังในเรือง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระทีเหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการทีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ทีจําเป็ นต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทําตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชํานาญของกรรมการ
(Board Skills Matrix) เพือให้มนใจว่
ั
า จะได้คณะกรรมการโดยรวมทีมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง ดังต่อไปนี
จํานวนกรรมการและสัดส่วน
จํานวนกรรมการบริษัทเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีสดั ส่วน
ระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพือให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่าง
อิสระเพียงพอ ทังนี ให้มกี ารเปิ ดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมูลกรรมการของแต่ละคนไว้ในรายงาน
ประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนียังกําหนดให้มกี รรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารในอัตราไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการบริษทั ทังหมด และ
มีก รรมการอิส ระอย่ า งน้ อ ยจํ า นวน 1 ใน 3 แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ซึงมีค วามเป็ น อิส ระจากฝ่ า ยจัด การและไม่ มี
ผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษทั และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่ม
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทหลากหลายซึ
ี
งช่วยสนับสนุ นการทําธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถ
เฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีกรรมการทีมีความรูห้ รือ
ประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการอิสระหรือกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 คน ทีมีประสบการณ์ทาํ งานทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยไม่ได้คาํ นึงถึงข้อจํากัดเรืองเพศ
2. ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
3. จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิมเติมในแต่ละประเภท ดังนี
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การ และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
- มีจาํ นวนไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
กรรมการอิ สระ
- ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
- ดํารงตําแหน่งต่อเนืองกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีได้รบั การแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครังแรก
หรือหน่ วยงานทางการอืนกําหนด (ในกรณีทีจะแต่ งตังกรรมการอิสระนันให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ อไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็ นดังกล่าว)
- มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการทีเกียวข้องกําหนด
- ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็ นกรรมการอิสระตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง ดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริษทั จัดตังคณะกรรมการอืนๆ ขึนเพือช่วยศึกษา กลันกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ
ดังนี
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1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการทีเป็ นบุคคลภายนอก
ในจํานวนนีให้กรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการบริหารโดย
ตําแหน่ง โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีควบคุมดูแลกิจการของบริษทั ตามทีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีหน่ วยงานทางการทีกํากับดูแลกําหนด จํานวนอย่างน้ อย 3 คน
มีความเป็ นอิสระในการทํางานอย่างเต็มที ทําหน้าทีเป็ นเครืองมือสําคัญของคณะกรรมการบริษทั และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการบริหารงานให้มมี าตรฐานทีถูกต้องและมีความโปร่งใส
ตลอดจนให้เป็ นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เพือให้มีการควบคุมภายในทีดี มีระบบการ
รายงานทีน่าเชือถือ และเป็ นประโยชน์แก่ทุกฝา่ ยทีเกียวข้อง รวมทังผูถ้ อื หุน้
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คนและส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็ น
กรรมการอิสระ มีอาํ นาจหน้าทีตามทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยกํ า หนดบทบาทหน้ า ทีไว้ ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ในกรณี ที
คณะกรรมการบริษัท แต่ ง ตังบุ ค คลใดให้เ ป็ น ทีปรึก ษาของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลของทีปรึกษานัน รวมทังความเป็ นอิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงาน
ประจําปี
4. คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ การกํา กับ ดู แ ลกิจ การทีดี เพือให้มีร ะบบธรรมาภิบ าลทีดี (Good
Corporate Governance) ตามหลักข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี ของบริษทั จดทะเบียน และเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิ
ด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจําปี คณะกรรมการบริษัททังคณะจึงทําหน้าทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในกรณีทมีี การประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กําหนดวาระการประชุมเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นวาระ
หนึงไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง ในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทแต่งตังบุคคลใดให้เป็ นที
ปรึกษาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้เปิ ดเผยข้อมูลของทีปรึกษานัน รวมทังความเป็ นอิสระ หรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจําปี
5. คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารทีดูแลรับผิดชอบงานทีเกียวข้องกับความเสียงทุกประเภท
ของบริษทั เพือทําหน้าทีกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุม
ทังองค์กร โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการกํากับความเสียงและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการดําเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม และความเสียงทีเกียวข้อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง หรือเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ และกํากับดูแล
ให้ฝา่ ยจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา และทําการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสียงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และในทุกๆ ระยะเวลาทีพบว่า ระดับ
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ความเสียงมีการเปลียนแปลง ซึงรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติ
ทังหลาย
หลักปฏิ บตั ิ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่ ง เป็ น
ประธานกรรมการบริษทั และดูแลให้มนใจว่
ั าองค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เอือต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
บทบาทของประธานกรรมการ
1. ใช้ภาวะผูน้ ําในการดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการทังคณะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึงกรรมการผูจ้ ดั การเสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารแล้ว เพือให้วาระสอดคล้องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทังเปิ ด
โอกาสให้กรรมการบริษทั แต่ละคนมีอสิ ระทีจะเสนอเรืองทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
3. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝา่ ยจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการบริษทั จะพิจารณาและอภิปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระ
4. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทังเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ
บนเว็บไซต์ของบริษทั
5. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย กรณีทไม่
ี ได้แยกจากกันอย่าง
ชัด เจน บริษั ท จะพิ จ ารณาแต่ ง ตังคณะกรรมการอิ ส ระคนหนึ งร่ ว มพิจ ารณากํ า หนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ
6. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และคู่มอื จรรยาบรรณ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผู้บริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝา่ ยจัดการ
หลักปฏิ บตั ิ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน
เพือให้ได้คณะกรรมการบริษัททีมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีการประกาศเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และได้จดั ตังคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ ซึงกําหนดบทบาทหน้าทีไว้ในนโยบายนีและ
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ งตามทีกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงนโยบายฉบับนีกําหนด การพิจารณา
เสนอชือกรรมการทีออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแต่ งตังเป็ นกรรมการต่ อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ การปฏิบตั หิ น้าทีทีผ่านมา และความเป็ นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นตามบทบาทหน้าทีและประเภทของกรรมการแต่ละท่าน
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หลักปฏิ บตั ิ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการบริษทั นําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี
1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
คํานึงถึงความเสียงในปจั จุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากกรรมการบริษทั
แต่ ล ะคน กรรมการบริษั ท ทีได้ร ับ มอบหมายหน้ า ทีและความรับ ผิด ชอบเพิมขึน เช่ น เป็ น สมาชิก ของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย ทังนี อยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ทีปฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
2. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง
รูปแบบทีเป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วาม
เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 3.5 การปฏิ บตั ิ หน้ าทีและจัดสรรเวลา
คณะกรรมการบริษทั ควรกํากับดูแลให้กรรมการบริษทั ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีและจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็ นธรรมต่อองค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั
2. กรรมการดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืนทังในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษทั และในกรณี
ทีเป็ นการดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริษัท กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอํานาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างในบริษทั อืน จะดํารงตําแหน่ งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทังนี การดํารงตําแหน่ ง
ในบริษทั อืนๆ ทุกบริษทั ต้องไม่ขดั กับข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับอืนทีเกียวข้อง และต้องแจ้ง
ให้บริษทั ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั การแต่งตังหรือวันทีดํารงตําแหน่ง
3. ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่
ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มผู้ถอื หุ้นทราบก่อนทีจะมีการแต่งตัง
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทีทําหน้าทีเสนอบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เพือให้ผถู้ อื หุ้น
พิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนันๆ ไม่ได้เป็ นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
4. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง สามารถทําธุรกรรมซึงเป็ นปกติทางการค้าทัวไปของ
บริษทั และบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็ นธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะ
พึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพล ทังนี
ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามทีกฎหมายประกาศหรือคําสังของทางการกําหนด
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5. มีหน้าทีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ทุกครัง ยกเว้นกรณีทมีี ความจําเป็ น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษทั
หรือเลขานุ การคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทังหมดทีได้จดั ให้มขี นในรอบปี
ึ
6. มีบทบาทหน้าทีในการพิจารณาวาระต่างๆ ทีนํ าเข้าสู่ทประชุ
ี
ม มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึงรวมทังประเด็นเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดี
7. มีหน้าทีดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษทั ทีเหมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสียง
หลักปฏิ บตั ิ 3.6 การกํากับดูแลบริษทั ย่อยและกิ จการทีลงทุน
คณะกรรมการบริษัท มีห น้ า ทีกํ า กับ ดู แ ลบริษัท ย่ อ ยเพือรัก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิน ลงทุ น ของบริษัท โดย
คณะกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตังบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมในบริษทั นัน เว้นแต่เป็ นบริษทั ขนาดเล็กทีเป็ น Operating Arms ของบริษทั ให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ต่งตัง
โดยบุ ค คลทีได้ร ับ แต่ ง ตังเป็ น กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้มีอํา นาจควบคุ ม ในบริษัท ลู ก จะต้อ งดูแ ลให้ก าร
ดําเนินงานของบริษทั ลูกเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั และดูแลให้บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
รัดกุมเพียงพอ มีการทํารายการต่ างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงมีการ
รายงานและเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการดําเนินงาน และรายการทีสําคัญต่อบริษทั อย่างครบถ้วนเพียงพอ
หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอืนอย่างมีนยั สําคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงตังแต่รอ้ ยละ
20 แต่ ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิมเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัท ในกรณีทีจําเป็ น
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารจัดทํา Shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอืน เพือให้เกิดความชัดเจนเกียวกับ
อํานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษทั ได้ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา
หลักปฏิ บตั ิ 3.7 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีประจําปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่อไปด้วย
บริษทั ควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั โดยรวมทังคณะ หรือกรรมการเป็ น
รายบุคคล ทังวิธปี ระเมินตนเอง (Self-Evaluation) และวิธปี ระเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
เพือให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หา เพือการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการนําผลการประเมินไป
ใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
บริษทั ได้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน และผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวมไว้
ในรายงานประจําปี
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจัดให้มีทปรึ
ี กษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บตั ิ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้
คณะกรรมการบริษทั มีการกํากับดูแลให้กรรมการบริษทั แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าที
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการบริษทั ทุกคน
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ได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั หิ น้าทีกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับ
การอบรมหรือร่วมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บตั ิ 3.9 การปฏิ บตั ิ หน้ าทีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทดูแ ลให้มนใจว่
ั
า การดํา เนิน งานของคณะกรรมการบริษัท เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อ ย
สามารถเข้า ถึงข้อมูลทีจําเป็ น และมีเลขานุ การบริษัท ทีมีค วามรู้และประสบการณ์ ทีจําเป็ นและเหมาะสมต่ อ การ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
1. ฝา่ ยจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลทีสําคัญให้แก่กรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ
ก่อนวันประชุม ในกรณีทีกรรมการบริษัทต้องการเอกสารเพิมเติมให้ติดต่ อขอจากกรรมการผู้จดั การ หรือ
เลขานุ การบริษทั ได้ ในกรณีทจํี าเป็ น คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
2. บริษทั กําหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี
2.1 คณะกรรมการบริษทั ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครังต่อปี
2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครังต่อปี
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครังต่อปี
2.4 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครังต่อปี
2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครังต่อปี
2.6 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครังต่อปี
2.7 การประชุมคณะกรรมการคณะอืนๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
3. กําหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท
ทังหมด ส่วนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็ นไปตามประกาศ หรือกฎบัตรของแต่ละ
คณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษทั นัน
4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริหารระดับ สูงเข้าร่วมประชุม เพือให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิมเติมทีจําเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และเพือเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริษทั ได้
ทําความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)
5. ดูแลให้มีการจัดทํา รายงานการประชุม ของคณะกรรมการของบริษัททีมีเนื อหาครบถ้วนโดยระบุ การให้
ความเห็นทีสําคัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระเพือพิจารณาทีสําคัญ
6. มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
7. จัดให้มกี ารหารือร่วมกันระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
8. กําหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทจํี าเป็ นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุ นการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือง
ด้านกฎหมาย การบัญ ชี หรือการปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุ การบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการควรเปิ ดเผย
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซด์ของบริษทั
9. เลขานุ การบริษทั ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที
และในกรณีทมีี หลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษทั ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
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หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิ บตั ิ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีก ารสรรหาและพัฒ นากรรมการผู้จ ัด การและผู้บ ริห ารระดับ สูง ทีมีค วามรู้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนี
1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรร
หาบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
2. ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดูแลให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารใน
การสรรหาและแต่งตังบุคคล เห็นชอบบุคคลทีกรรมการผูจ้ ดั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารทีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ
ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาทีมีการพิจารณาบุคคลทังจากภายในและ
ภายนอก และจัด ให้มีโ ครงการสําหรับ พัฒ นาผู้บ ริห ารควบคู่ไ ปกับการพิจ ารณาแผนการสืบทอดตํา แหน่ ง
(Succession Plan)
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนา เพือเพิมพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทเป็
ี นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
5. ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ต้องไม่ปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นพนักงานเต็มเวลาทีองค์กรอืน เว้นแต่เห็นว่าการปฏิบตั ิ
หน้าทีทีองค์กรอืนนันไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีในบริษทั
6. กรรมการผูจ้ ดั การผูม้ อี าํ นาจในการจัดการทีปรึกษา ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืนทังในประเทศและ
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีทเป็
ี นการดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการมีอาํ นาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างในบริษทั อืน จะดํารงตําแหน่งได้
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จะไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั อืน ยกเว้น บริษทั ทีเป็ นธุรกิจครอบครัว
ใกล้ชดิ (Immediate Family) ทีไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีมากนัก จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารก่อนดํารงตําแหน่ ง สําหรับกรรมการผู้จดั การจะไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทอืน
ยกเว้น บริษทั ทีเป็ นธุรกิจครอบครัวใกล้ชดิ (Immediate Family) ทีไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีมากนัก จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดํารงตําแหน่ ง ทังนี การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืนๆ ทุก
บริษัทต้องไม่ขดั กับข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับอืนทีเกียวข้อง และต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั การแต่งตังหรือวันทีดํารงตําแหน่ง
บทบาทของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. มีบทบาท ภาระหน้ าที และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท ให้
เป็ นไปตามขอบเขตหน้าที และอํานาจทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
2. กํากับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าทีให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร
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บทบาทผูบ้ ริหารระดับสูง
1. มีบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในการนําโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี
ซึงรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียง ตลอดจนระดับความเสียงทียอมรับได้ นโยบายเกียวกับ
การกําหนดค่าตอบแทน และนโยบายธรรมาภิบาลของบริษทั มาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและทัวถึง
2. กําหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสียงในภาพรวมและประเภทต่างๆ
ตลอดจนควบคุมความเสียงของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมและยอมรับได้ และไม่เกินเพดานความเสียงที
กําหนด รวมทังทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสียง รวมถึงเพดานความเสียงอย่างสมําเสมอ
3. ปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง รวมทังสือสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียง
4. รายงานฐานะความเสียง ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารความเสียง สถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรม
องค์กรทีคํานึงถึงความเสียง ตลอดจนปจั จัยและปญั หาทีมีนยั สําคัญ และสิงทีต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอหรือทันทีทีพบ เพือพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลา รวมทังดูแลให้การรายงานดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนความเสียง รวมถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษทั
5. กําหนดโครงสร้างหน้าทีและความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานทีเหมาะสมและ
ชัดเจน
6. จัดให้มบี ุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สําหรับการทําหน้าทีด้านการบริหารความเสียงและ
การควบคุมภายใน
7. สนั บ สนุ น คณะกรรมการบริษั ท ในการดู แ ลให้ ผู้ มีอํ า นาจในการจัด การมีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมและมี
ความสามารถในการจัดการงานของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมิ นผล
คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความเสียงในปจั จุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคต
1. การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการชุดย่อย
ให้คณะกรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูเ้ สนอแนะนโยบาย รูปแบบค่าตอบแทน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการ ให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี เพือนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานทีได้
ตกลงกันล่วงหน้า ตามเกณฑ์ทเป็
ี นรูปธรรม ซึงรวมถึงผลปฏิบตั งิ านทางการเงิน ผลงานเกียวกับการปฏิบตั ติ าม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลประเมินข้างต้น หรืออาจมอบหมายให้ประธานสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาและ
สือสารผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การทราบ
4. บุคลากรได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด และเพือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั โดยระดับค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผล
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การปฏิบตั งิ านของแต่ละคน โดยคํานึงถึงความเสียงในปจั จุบนั และทีอาจเกิดขึนในอนาคตและความยังยืนของ
บริษทั
5. คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์และปจั จัยในการประเมินผลงานสําหรับทังองค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการ
บริหารจัดการกิจการ และดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการ รวมถึง
ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามตามข้อตกลงต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิ บตั ิ 4.4 การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม เพือรักษาบุคลากรทีมีความสามารถขององค์กรไว้
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มกี ารจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สําหรับรองรับการเกษียณ รวมทังสนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนทีสอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสียง
หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิ บตั ิ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เกี
ี ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ดังนี
1. ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่วน
หนึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพือเพิมคุณค่าให้กจิ การตามสภาพปจั จัยแวดล้อมทีเปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึง
ครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ
การวิจยั และกระบวนการทํางาน รวมทังการร่วมมือกับคู่คา้
หลักปฏิ บตั ิ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพือเป็ นแนวทางให้
ทุกฝา่ ยขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที
เป็ นไปด้วยความยังยืน โดยมีแนวปฏิบตั คิ รอบคลุมเรืองดังต่อไปนี
1. ความรับผิดชอบต่ อพนักงานและลูกจ้าง เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้องและปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุ ษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืนๆ ทีเป็ นธรรม การจัดสวัสดิการทีไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุ ข ภาพอนามัย และความปลอดภั ย ในการทํ า งาน การอบรมให้ ค วามรู้ พัฒ นาศัก ยภาพและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอืนๆ
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2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง และคํานึงถึงความเป็ นธรรม การ
เก็บ รัก ษาข้อ มูล ลูก ค้า การบริก ารหลังการขาย การติด ตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพือการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทังการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct)
ต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ มีกระบวนการจัดซือจัดจ้างและเงือนไขสัญญาหรือข้อตกลงทีเป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมีบริการทีได้มาตรฐาน ชีแจงและดูแลให้คู่คา้ เคารพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้
เพือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยืน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นํ าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการทีสามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มนใจว่
ั
าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิงแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การใช้นํา การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็ นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง โดยบริษทั ได้เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษทั มีการอนุ มตั นิ โยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และกําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 5.3 การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยังยืน ดังนี
1. ตระหนัก ถึงความจําเป็ น ของทรัพยากรทีต้องใช้ รวมทังตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ทีต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทีต่างกันด้วย
คํานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าทีจะเกิดขึนต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพืนฐานของการมีจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยืน
3. ดูแลให้มนใจว่
ั าในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝา่ ยจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงของปจั จัยภายใน
และภายนอกอยู่เสมอ
หลักปฏิ บตั ิ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี รอบการกํากับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทังดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจ
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และพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ
1. จัดให้มนี โยบายในเรืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงครอบคลุมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพือรองรับในกรณีทไม่
ี สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามทีกําหนดไว้
2. ดูแลให้การบริหารความเสียงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัด การความเสียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิ บตั ิ 6 ระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
หลักปฏิ บตั ิ 6.1 การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ควบคุมและดูแลให้ก ลุ่มธุ รกิจ ทางการเงินมีก รอบการกํา กับดูแลความเสียงทีดี (Risk
Governance Framework) และมีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียง และการกํากับดูแลการ
บริหารงานทีเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความ
เสียง (Risk Culture)
การบริหารความเสียง
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารความเสียง คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีการ
กํากับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสียงอย่างต่ อเนือง เพือให้มนใจว่
ั
ามาตรการต่ างๆ ยังคงมีความ
สอดคล้องและทันต่ อปจั จัยเสียงทังภายในและภายนอกทีเปลียนแปลงไปอาจส่งผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั จึงได้จดั ตังหน่วยงานบริหารความเสียงเพือบริหารจัดการความเสียง โดยมีหน้าทีความรับผิดของ ดังนี
1. วางแผนในการพัฒนาระบบบริหารความเสียงทุกด้านของบริษทั
2. กํากับและดูแลการพัฒนา การวิเคราะห์และจัดทํารายงานรายละเอียดความเสียงต่างๆ
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพือให้การบริหารความเสียงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์การบริหารความเสียงใหม่ๆ
ทังนี บริษทั มีนโยบายทางด้านการบริหารความเสียงและจัดทําคู่มอื การพิจารณาความเสียง “Risk Policy and
Guideline” ขึน เพือให้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสียงของบริษทั พร้อมกันนีได้จดั อบรมพนักงานเพือให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับความเสียงด้านต่างๆ ทีเกียวกับบริษทั ให้มากขึน
บริษทั มีการดําเนินงานต่างๆ ภายใต้การจัดการบริหารความเสียง โดยมีคณะทํางานบริหารความเสียงทําหน้าที
บริหารความเสียงประเภทต่างๆ ซึงครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพคล่อง ด้าน
กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
การควบคุมภายใน
1. มีการกํา หนดการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในอย่า งเพียงพอ มีการกํา หนดหน้ า ที ความ
รับผิดชอบและขอบเขตอํานาจอนุมตั ทิ ชัี ดเจน พร้อมทังมีระบบควบคุมดูแลทีเหมาะสมเพียงพอ
2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการในการตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน
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ในแต่ละขันตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ านทีสําคัญ มีการแบ่งแยกหน้าทีอย่างชัดเจน รวมถึงมีหน่ วยงานทีทํา
หน้าทีในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบทีเป็ นอิสระและสามารถทําหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยกําหนด
หน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบตั งิ านทีไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับของภายในของบริษทั ทังนี ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุ ล
รวมถึงการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ อย่างสมําเสมอ
3. มีการดูแลให้หน่ วยงานต่างๆ ทังหน่ วยงานธุรกิจ หน่ วยงานทีทําหน้าทีควบคุม และหน่ วยงานปฏิบตั กิ าร มี
ทรัพยากรและบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเพีย งพอเหมาะสมต่ อการปฏิบตั ิงาน
รวมถึง การจัดความสําคัญของตํา แหน่ งหรือ สถานภาพของหัว หน้ าแต่ ละหน่ วยงานให้สูงเพีย งพอ เพือให้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิผล
4. มีการควบคุมดูแลการจัดทําและบันทึกบัญชีสาํ หรับทุกกิจกรรมของบริษทั รวมทังมีระบบรายงานทางบัญชี
และการเงินทีให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความเสียงของบริษทั ทีถูกต้อง ทันกาล
5. มีระบบควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้องกันพืนทีและทรัพย์สนิ ของบริษทั รวมถึงสิทธิในการ
เข้าถึงพืนทีสําคัญและสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญ
หลักปฏิ บตั ิ 6.2 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริษัท จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสียงไว้ในรายงานประจําปี และให้ความสําคัญกับการทบทวนระบบทีสําคัญต่อการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสียงอย่างสมําเสมอหรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
หลักปฏิ บตั ิ 6.3 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกําหนดหลักการเพือไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร กรรมการ และผู้ทเกี
ี ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือกลุ่มบุคคล ดังนี
1. กํา หนดแนวทางให้พ นัก งาน ผู้บ ริห าร กรรมการ และผู้ทีเกียวข้อ ง ไม่ ดําเนิ นการใดๆ อัน เนื องจาก
ผลตอบแทนทีไม่ควรได้รบั ตามปกติ หรือตามเงือนไขของบริษทั
2. กําหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีเกียวกับธุรกรรมที
ตนเองมีผลประโยชน์เกียวข้อง
3. กําหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและประกาศให้ผเู้ กียวข้องรับทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทังให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4. กําหนดแนวทางให้มกี ารทํารายการกับผูท้ เกี
ี ยวข้องบนพืนฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ทแท้
ี จริงสมเหตุสมผล
รวมทังราคาทีเหมาะสมเหมือนกับการทํารายการลูกค้าทัวไป
5. กําหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อนใดจากผู
ื
ท้ เกี
ี ยวข้องในเรืองทีต้อง
พิจารณาหรือตัดสินใจ
6. กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบถึงรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ
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หน่วยงานทางการทีกํากับดูแลบริษทั
7. กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
8. ให้กรรมการบริษัททีมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการ
พิจารณาวาระนัน เพือให้กรรมการอืนมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
9. ให้กรรมการมีหน้าทีจัดทําแบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสีย รวมทัง ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตน
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มตน เป็ นต้น
หลักปฏิ บตั ิ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั ถือเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทีมีสว่ นร่วม หรือ
รู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์ อนั ไม่พึงได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบ มี
แนวทางชัดเจนทีจะสนับสนุ นและให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษทั มีการอนุ มตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน มาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์บริษทั และกําหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
หลักปฏิ บตั ิ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั มีการกํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรืองร้องเรียน และการดําเนินการกรณีทมีี การ
แจ้งเบาะแส รวมทังเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรืองร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงานประจําปี
ดังนี
1. กําหนดให้มชี ่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ทีมีความสะดวกผ่านทางแผนกบริการลูกค้า (Call
Center) เว็บไซต์ของบริษัท จดหมาย โทรศัพท์ หรืออืนๆ และรายงานต่ อหน่ วยงานหรือคณะกรรมการที
เกียวข้อง
2. มีนโยบายและแนวทางทีชัดเจนในกรณีทมีี การชีเบาะแส โดยกําหนดช่องทางให้สามารถแจ้งโดยตรงได้ที
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสูงสุดของหน่ วยงานตรวจสอบ ผู้บงั คับบัญชา หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
กรณีทเป็
ี นเรืองเกียวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง หรือกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
3. บริษทั มีนโยบายการคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันและกระบวนการทีเหมาะสมในการยุติขอ้
ร้องเรียน
หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชือถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิ บตั ิ 7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษทั ได้เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของ
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กิจการตามหลักเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีกํากับดูแลกิจการของบริษทั ข้อมูล
ทีจะเปิ ดเผยจะต้องผ่านการกลันกรองจากผู้รบั ผิดชอบให้มคี วามครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุน การเปิ ดเผยจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผูม้ อี ํานาจของบริษทั โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับของบริษัท
ลูกค้า คู่คา้ ให้แก่บุคคลทีไม่เกียวข้อง เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตหรือจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที
เกินจริงจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ โดยแยกการเปิ ดเผยข้อมูลออกเป็ น ดังนี
1. ประเภทของข้อมูลทีมีการเปิ ดเผย
1.1 การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบทุกบัญชี การ
เปิ ด เผยรายการย่อ แสดงทรัพ ย์ส ินและหนี สินทุ กวันที 21 ของเดือน (ยัง ไม่ไ ด้ส อบทาน) ตลอดจนการ
วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพือ
ประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิน ทุ ก ๆ ไตรมาส ทังนี เพือให้ผู้ล งทุ น ได้ร ับ ทราบข้อ มูล และเข้า ใจการ
เปลียนแปลงทีเกิด ขึนกับ ฐานะการเงิน และผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ในแต่ ล ะไตรมาสได้ดียิงขึน
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี
1.3 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี คู่มอื จรรยาบรรณ นโยบายด้านการบริหารความเสียง ที
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทีสะท้อนถึงภาระ หน้ าทีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทังนี จํานวนเงินค่าตอบแทนที
เปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อย
1.5 บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการประชุมและ
จํานวนครังทีกรรมการบริษทั แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี านมา ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าที และ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจําปี
1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอืนทีผูส้ อบบัญชีให้บริการ
1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามที
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามทีกฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผย
รายการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงหลักทรัพย์ของกิจการ รายการทีเกียวโยงกัน การเปลียนแปลงทุน จด
ทะเบียนของบริษทั เป็ นต้น
1.8 กรรมการต้องรายงานการมีสว่ นได้เสีย รวมทังดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน
ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มตน เป็ นต้น
1.9 เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.10 เปิ ดเผยข้อมูลอืนๆ ตามทีหน่วยงานทีกํากับดูแลกําหนด
2. ช่องทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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2.3 เว็บไซต์ของบริษทั www.ratchthani.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
- งบการเงินของบริษทั และรายงานประจําปี (Annual Report)
- มติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
3. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
4. การพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting)
5. การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow)
หลักปฏิ บตั ิ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
ดังนี
1. ดูแลให้ฝา่ ยจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั อย่างสมําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริมมีสญ
ั ญาณ
บ่งชีถึงปญั หาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
2. ในการอนุมตั กิ ารจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือทํารายการใดๆ ทีต้องอาศัยอํานาจของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือการ
เสนอความเห็นให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิ คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การทํารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อ
ความต่อเนืองในการดําเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี
หลักปฏิ บตั ิ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั มีแผนในการแก้ไขปญั หา หรือมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ไขปญั หาทางการเงินได้ ในภาวะ
ทีกิจการประสบปญั หาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปญั หา ทังนี ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. ในกรณีทกิี จการมีแนวโน้มทีจะไม่สามารถชําระหนีหรือมีปญั หาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชดิ ดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกียวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กจิ การกําหนดแผนการแก้ไขปญั หาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง
รวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติดตามการแก้ไขปญั หา โดยให้ฝา่ ยจัดการรายงานสถานะอย่างสมําเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปญั หาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
หลักปฏิ บตั ิ 7.4 รายงานความยังยืน
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม
1. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี คู่มอื จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึงรวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทังนีจะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี
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2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ขอ้ มูลทีเปิ ดเผยเป็ นเรืองทีสําคัญและสะท้อนการปฏิบตั ทิ จะนํ
ี าไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กจิ การอย่างยังยืน
หลักปฏิ บตั ิ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั กําหนดให้จดั ตัง “หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” เพือเป็ นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสือสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษทั
กรรมการผู้จดั การ ผู้บ ริหารสูงสุดสายการเงิน เลขานุ การบริษัท และหัวหน้ า ส่วนนัก ลงทุน สัมพันธ์ ได้ร ับ
มอบหมายให้เป็ นผูท้ าํ การสือสารสารสนเทศใดๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทังนี สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึงดําเนินการสือสารสารสนเทศแทนตนได้แต่ให้จํากัดเฉพาะเรืองทีเกียวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผูไ้ ด้รบั
มอบอํานาจดังกล่าวเท่านัน
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิ บตั ิ 8.1 สนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรืองสําคัญ
1. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิพนฐานเท่
ื
าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้
ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุน้ ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน
การแสดงความคิดเห็น การได้รบั รูข้ า่ วสารเกียวกับฐานะและผลประกอบการของบริษทั
- คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึง ผูถ้ อื หุน้
ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
2. บริษทั จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวัน
สินสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึงการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกเหนือจากนีจะจัดขึนเมือมีความจําเป็ นตามแต่
ละกรณี โดยเรียกการประชุมนีว่า “การประชุมวิสามัญ”
3. บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 8.2 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั กําหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในเรืองต่างๆ ดังนี
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษทั กําหนดวิธกี ารให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชือบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครัง โดยสามารถเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระทีผูถ้ อื หุน้ รายใดมีสว่ นได้เสีย และมีขอ้ กําหนด
ของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
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1.3 บริษทั จะจัดให้มกี ารเผยแพร่สารสนเทศทีเกียวข้องกับบริษทั แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ในการประชุมแต่ละครัง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีขอ้ มูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ดว้ ย รายงานการประชุม รายงานประจําปี (Annual Report) ซึงได้
จัดทําขึนตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
1.4 สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิทธิในการแต่งตังผูส้ อบบัญชี
1.6 ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ โดยทําหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบทีกฎหมายกําหนด และคณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้ผู้
ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
1.7 ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุน้ ของตนเอง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ได้ทบริ
ี ษทั
หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าทีเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุก
ครัง โดยผู้ถอื หุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้องได้ และจัดให้มกี าร
อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพือให้
เกิดความเท่าเทียมกันดังนี
2.1 สถานทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละคราว บริษทั จะจัดให้มกี ารใช้สถานทีประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงเป็ น
พืนทีตังของสํานักงานใหญ่ ของบริษัท โดยสถานทีจะต้องมีขนาดเพียงพอทีจะรองรับผู้ถือหุ้น มีเครือง
อํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์สอสารในที
ื
ประชุมที
ทันสมัย เช่น เครืองเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครืองเขียน เป็ นต้น
บริษทั กําหนดให้นําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุ้น ทังการลงทะเบียนผูถ้ อื หุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 วัน เวลา เหมาะสม
นอกจากปจั จัยในเรืองระยะเวลาตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว การกําหนดวันและเวลาประชุมบริษทั จะ
พิจารณาถึงช่วงเวลาทีเหมาะสมด้วย เช่น ไม่จดั ให้มกี ารประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนือง
เป็ นต้น ทังนี ประธานในทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตังคําถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับบริษทั
2.3 การลงคะแนนเสียง
2.3.1 บริษทั จะจัดให้มกี ารลงมติวาระเพือพิจารณาเป็ นรายวาระ และลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที
วาระนันมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตังกรรมการ
2.3.2 บริษทั ได้จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงเพือใช้ในการลงมติทประชุ
ี มทุกครัง
2.3.3 การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษทั จะแยกวิธกี ารนับคะแนนเสียง
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ไว้ดงั นี
- คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมายังบริษทั ก่อนการประชุม
- คะแนนเสียงทีรวบรวมได้จากผูท้ เข้
ี าร่วมประชุม
2.3.4 ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมาก่อนการ
ประชุมรวมกับคะแนนเสียงในทีประชุม และแจ้งให้ทประชุ
ี มทราบ
2.3.5 บริษทั จะกําหนดให้มบี ุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูส้ งั เกตการณ์การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทประชุ
ี มทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.4 วาระการประชุม
2.4.1 บริษทั กําหนดให้มคี าํ ชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทขอตามที
ี
ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทําใดๆ ทีเป็ นการจํากัด
โอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
2.4.2 บริษัทกํา หนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่ วงหน้ าก่ อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ า เพือแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ง ใสในการ
พิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.5 การส่งคําถามล่วงหน้า
บริษทั กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี บริษทั เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 8.3 มติ ทีประชุมและการเปิ ดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมติทประชุ
ี
มและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน
1. การจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1 บริษทั จัดให้มกี ารทํารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครัง โดยบันทึกจํานวนผู้ถอื หุน้ ที
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุม ทังจํานวนรายและจํานวนหุน้ รวมทัง
สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมเทียบกับจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
1.2 รายงานการประชุมจะจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชือกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุม และกรรมการทีลาประชุม บันทึกการชีแจงขันตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ทประชุ
ี มทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทังการเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ ตังประเด็น หรือซักถาม
นอกจากนี ยังมีการบันทึกคําถามคําตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ของผู้ถอื หุน้ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถอื หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทังนี ผู้ถอื หุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากบน
เว็บไซต์ (www.ratchthani.com) ของบริษทั
1.3 บริษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์บริษทั
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. บริษทั จัดเก็บเอกสารทีเกียวข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็ นหมวดหมู่ เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถขอดู
เอกสารและตรวจสอบได้
3. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงินปนั ผลโดยเท่าเทียมกัน
4. นอกเหนือจากทีกล่าวข้างต้น ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สิทธิต่างๆ ตามทีกฎหมายบัญญัตไิ ว้
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