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บทนา
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นาที่ประสบความสาเร็จอย่าง
ยังยื
่ น และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสียทุ กๆกลุ่ม ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษัท
จึงมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้บริษทั ยังให้ความสาคัญ
ในส่วนของจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ ซึ่ง เป็ น กรอบที่สะท้อ นถึงคุ ณค่า องค์ ก ร โดยมีว ัตถุ ประสงค์ห ลัก เพื่อ
มุ่งเน้ นให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท สามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการของ
บริษทั โดยยึดมันในคุ
่ ณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบตั สิ อดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกีย่ วข้อง บริษทั เชื่อมัน่
ว่า การกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ จะเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความสาเร็จสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ จะก่อให้เกิดความเชื่อมันจากสั
่
งคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั
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นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าหลักการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) หรือหลักบรรษัทภิบาล เป็ นแนวทางการบริหารองค์กรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
และเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยงยื
ั ่ น คณะกรรมการบริษัทมีความตัง้ ใจที่จะ
ปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทที่ให้ความสาคัญต่ อระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ภายใต้การกากับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมุ่งมัน่
ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ี มสี ่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ
บริษัทได้พจิ ารณาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี แนวปฏิบตั ิ จริยธรรม และนโยบายการดูแล
สิง่ แวดล้อมและสังคมให้มคี วามสมบูรณ์ ตามแนวทางของทางการ อันประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบ่งเป็ นหัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ ทาหน้ าที่บริ หารงาน และสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึง
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตนตามสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขาย หรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้น ควรได้ รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการ
เข้ าร่ วมประชุม และข้ อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการ
ทัง้ ในที่ป ระชุม และส่งค าถามล่ว งหน้ า นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ตระหนักและให้ ความสาคัญ ถึง สิท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.1 บริษทั จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจาทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึน้ เมื่อมีความจาเป็ นตามแต่ละ
กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
1.2 บริษทั กาหนดให้เปิ ดเผยนโยบายในการอานวยความสะดวก สนับสนุ น และส่งเสริมผูถ้ ือหุ้น ทุกกลุ่ม
รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.3 บริษทั ได้มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
อย่างครบถ้วน ทัง้ ข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทัง้ ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระทีเ่ สนออย่างชัดเจน
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ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ร ับ ทราบถึ ง เรื่ อ งที่จ ะมีก ารพิจ ารณาในที่ป ระชุ ม เพื่อ เป็ น ป จั จัย พิจ ารณาใน
การตัด สิน ใจเข้า ร่ ว มประชุ ม พร้ อ มทัง้ ให้ ผู้ ถือ หุ้ น ได้ ร ับ ข้อ มู ล ประกอบการตัด สิน ใจล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม
โดยบริษัทหลีกเลี่ย งการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุม ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่ว งหน้ าในการประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือว่าเป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้มาเข้าร่วมประชุม
1.4 ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี บริษั ท น าเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่
ค่าเบีย้ ประชุม โบนัสประจาปี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจาทุกปี
1.5 บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการได้อย่างแท้จริง
1.6 หนัง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น บริษัท ได้ร ะบุ ร ายละเอีย ดในวาระการประชุ ม ต่ า งๆ ไว้อ ย่ า งครบถ้ว น
ประกอบด้วย
1.6.1) วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ มีการระบุช่อื นามสกุล อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัติการ
ทางาน จานวนบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ประเภทของกรรมการที่
เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทัง้ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา และจานวนวาระ/ปี ท่ี
เคยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั
1.6.2) วาระพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี มีการระบุช่อื ผู้สอบบัญชี บริษทั ทีส่ ั งกัด ใบอนุ ญาตผู้สอบ
บัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ประเด็นเกีย่ วกับความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
ค่าบริการของผูส้ อบบัญชี ไว้อย่างชัดเจน
1.6.3) วาระพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั อัตราเงิน
ปนั ผลทีเ่ สนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
1.6.4) ในหนังสือเชิญประชุม มีการระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึง
แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ไว้อย่างชัดเจน
1.7 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่ อกรรมการ โดยประกาศ
แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาการรับเรื่องทีเ่ สนอมานัน้ ไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
1.8 บริษทั พิจารณาช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการกาหนดวัน เวลาทีจ่ ะประชุม นอกจากปจั จัยตามข้อกาหนดของ
กฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ ประธานในที่ประชุมได้จ ัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริม ให้ผู้ถือ หุ้น มีโ อกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
1.9 บริษทั กาหนดให้นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีการนาโปรแกรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุน้ ในการลงทะเบียน เพื่อให้การ
ดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
1.10 บริษั ท จัด ให้ มีก ารลงมติ ว าระเพื่อ พิจ ารณาเป็ น รายวาระและลงมติ เ ป็ น แต่ ล ะรายการ ในกรณี
ทีว่ าระนัน้ มีหลายรายการ และได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติทป่ี ระชุมทุกครัง้
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1.11 การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษทั กาหนดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ น
ผูส้ งั เกตการณ์ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถอื หุ้น และเปิ ดเผยให้ท่ปี ระชุม
ทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
1.12 บริษทั จัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสาคัญในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.12.1) บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บตั ร
ลงคะแนน รวมถึงวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบก่อนเริม่ การประชุม
1.12.2) บันทึกประเด็นคาถามคาตอบทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระ
ต่างๆ ในทีป่ ระชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้รบั ทราบ
1.12.3) บันทึกมติท่ปี ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ บันทึกจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระทีต่ อ้ งมีการลงคะแนนเสียง
1.12.4) บั น ทึ ก รายชื่ อ พร้ อ มต าแหน่ ง ของกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และกรรมการที่
ลาประชุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีสว่ นร่วมของกรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้
ทัง้ นี้ บริษัทได้เผยแพร่มติ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
ภายในวัน ท าการถั ด ไป และเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ฉบับ สมบู ร ณ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.ratchthani.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ าวได้โดยไม่
ต้องรอถึงการประชุมครัง้ ต่อ ไป
1.13 บริษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องได้
1.14 บริษทั เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการ
ของบริษทั มีการถือหุน้ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ซึง่ รวมถึ งผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยและผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิจากการกระทาทีเ่ ป็ นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
2.1 ก่อนจัดการประชุมผู้ถอื หุน้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุม
พร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รบั เอกสารอย่าง
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด (ไม่ต่ากว่า 7 วัน)
2.2 บริษทั ได้ประกาศกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และวาระการประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบทัง้ หมดฉบับ
ภาษาไทย ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าภายใน 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้าภายใน 7 วัน ทัง้ นี้บริษทั ได้
ใช้เว็บไซต์เป็ นหนึ่งในช่องทางในการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบถึงรายละเอียดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าให้ทวถึ
ั ่ งมาก
ทีส่ ดุ ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นทางการในลาดับต่อไป
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2.3 บริษัทอานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษทั ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เพื่อเป็ นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือ นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันทีก่ าหนด ยังคงสิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเท่าเทียมกัน
2.4 หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ระบุถงึ รายละเอียด เอกสาร และหลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ แนะนาขัน้ ตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
จัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปญั หาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.5 ข้อกาหนดในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองนัน้ บริษทั มิได้กาหนด
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดทีก่ ่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียง
กาหนดให้รบั รองเอกสารโดยตัวผูม้ อบฉันทะ และตัวผูร้ บั มอบฉันทะเท่านัน้ เพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้มกี ารใช้สทิ ธิแล ะ
มอบสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทพ่ี งึ ปฏิบตั ิ
2.6 บริษทั มีกระบวนการและช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทั โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจน ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นเวลา 3 เดือน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อยในการใช้สทิ ธิ
เสนอเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงที่สาคัญ ของบริษัท และสิท ธิใ นการเลือ กตัง้ กรรมการที่เ ป็ น อิส ระมาดู แ ล
ผลประโยชน์แทนตนได้
2.7 บริษทั ดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับของระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิม่
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน
2.8 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ง
เสียง ทัง้ นี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
2.9 บริษั ท ก าหนดแนวทางการป้ องกัน การใช้ข้อ มู ล ภายในของบริษัท เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั โดยบริษัทถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจาปี นาแจกและ
เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทุกคนได้รบั ทราบและปฏิบตั ติ าม
2.10 กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ทิ ต่ี ้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนซึง่ ถือ
หลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทาการหลังจากวันที่ซ้อื ขาย โอน หรือ รับโอนหลัก ทรัพย์ นอกจากนี้
กรรมการและผู้ บ ริห ารยัง ได้ ร ับ ทราบหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบตามที่ ก าหนด รวมถึ ง บทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
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2.11 บริษทั กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั แจ้งต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายสานัก
กรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมายเกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนทาการซือ้ ขาย
2.12 บริษัทให้ความสาคัญต่ อระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางการควบคุม
ภายใน เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยบริษทั ได้กาหนดห้ามผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน กระทา
การใดๆ ซึ่ง เป็ น การขัด ต่ อ มาตรา 241 ของพระราชบัญญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ในทุกปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่เคย
เกิดกรณีท่กี รรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่นื ในทางมิชอบแต่
อย่างใด
2.13 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนัน้ ๆ
3. การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงาน
และผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ว่า
จะเป็ นสิทธิทก่ี าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงทีท่ าร่วมกัน เนื่องจากตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี
ระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อสร้างความมันคง
่ เป็ นปจั จัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้บริษทั สามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
ยังยื
่ น โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ได้แก่
3.1 พนักงาน
บริษทั ตระหนักว่าพนักงานของบริษทั ทุกคนมีคุณค่าและเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ บริษทั จึงสนับสนุน
การพัฒนาและฝึกอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษทั ยังจัด
ให้มีการดูแลพนัก งานอย่า งเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิก ารที่เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยจัดตัง้ ให้มี
สวัสดิก ารด้านการตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของ
พนักงานและเพื่อเป็ นหลักประกันแก่พนักงานทุกคน ในกรณีทพ่ี นักงานเกษียณอายุ ภายใต้โครงการ “ราชธานีพน่ี ้อง
เกษียณรวย” รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ แี ละคานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทางานด้วย
ความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ผูถ้ ือหุ้น
บริษั ท ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติ ท่ีเ ป็ น รู ป ธรรม ซึ่ง แสดงถึง ความรับ ผิด ชอบของบริษั ท ที่มีต่ อ
ผู้ถือหุ้น อย่ า งเท่ าเทียมกัน โดยบริษัท ได้ป ฏิบ ัติต่อ ผู้ถือ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์การกากับ ดูแลกิจการที่ดี ในหมวด
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับ
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดยบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ทัง้ ก่อนการ
ประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วม
ประชุม และได้ใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมโดยเท่าเทียมกัน
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3.3 ลูกค้า
บริษทั กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม และ
เปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ไิ ว้ให้เป็ นทีท่ ราบซึง่ เป็ นไปตามพันธกิจต่อลูกค้าของบริษทั ทีก่ าหนดไว้ว่า “พัฒนาสู่การให้บริการ
ทีเ่ ป็ นเลิศอย่างแม่นยารวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มคี ุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด” ซึง่ บริษทั เอาใจใส่ดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการทีม่ ี
คุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
3.4 คู่ค้า
บริษัท ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติต่ อ คู่ค้า ของบริษัท อย่ า งเป็ น ธรรม โดยเฉพาะเรื่อ งการคัด เลือ ก
คู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่ท ราบ ตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดย
เปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกับปฏิบตั ติ ามพันธะกรณีทต่ี ก
ลงกัน ทัง้ นี้เพื่อมุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ น ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในเรื่องคุณค่าของ
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
3.5 เจ้าหนี้
บริษัทกาหนดนโยบายเกี่ย วกับการปฏิบตั ิท่ีเป็ น ธรรมและรับผิด ชอบต่ อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อ นไข
ค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีทเ่ี กิดการผิดนัดชาระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ
ไว้ให้เป็ นที่ทราบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมมาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทาผิดข้อตกลงทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้ของบริษทั แต่อย่างใด
3.6 คู่แข่ง
บริ ษั ท ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ท่ี เ ป็ นธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คู่ แ ข่ ง ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
เป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ไิ ว้ให้เป็ นทีท่ ราบ โดยบริษทั เน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่กล่ าวหาหรือทาลายคู่แข่งทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธกี ารที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษั ท ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ท่ี เ ป็ นธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
เป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ไิ ว้ให้เป็ นที่ทราบ เนื่องจากบริษทั ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เป็ นการเอารัดเอาเปรียบต่อ สังคมส่วนรวม
โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการทาประโยชน์ต่อสังคม และรักษาสิง่ แวดล้อม
ซึ่งบริษัทได้สนับสนุ นการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่ างๆ เพื่อให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทัง้ นี้บริษทั ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยรายงาน
ไว้เป็ นส่วนหนึ่งในรายงานประจาปี
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญทีม่ หี รืออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนทัวไปรวมถึ
่
งนักลงทุนสถาบันได้ทราบข่าวสารที่สาคัญนัน้ อย่างรวดเร็ว
เท่าเทียมกัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดีย วกัน บริษทั ตระหนักถึงความจาเป็ นในการรักษาความลับของ
รายละเอียดธุรกิจและกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ โดยบริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั นอกจากนี้บริษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีการรายงานการซือ้ ขายหรือ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส รวมถึงมีการกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่าน
ต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั
บริษัทมุ่งมันที
่ ่จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
ตลอดจนสาธารณชน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิทด่ี ขี องสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั มีแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยผ่านช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน่ าเชื่อถือ ได้แก่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ
ผ่านช่ องทางเว็บ ไซต์ข องตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั www.ratchthani.com โดยมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ
4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิ ดเผย
4.1.1 การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกาไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบทุกบัญชี
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน ทุก ๆ ไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้
ผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4.1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
4.1.3 รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี และ Website ของบริษทั เป็ นต้น
4.1.4 นโยบายการจ่ายค่ าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
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4.1.5 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม
และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้า ร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมาและให้ความเห็นจากการทาหน้าที่ รวมถึง
การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
4.1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการ
4.1.7 ข้อ มูลสารสนเทศของกิจ การ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีการเกี่ย วกับการเปิ ด เผย
สารสนเทศตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น
การเปิ ดเผยรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเปลีย่ นแปลง
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นต้น
4.1.8 เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) ไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
4.2 ผูม้ ีหน้ าที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบ
ดูแลส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุ การของบริษทั ซึง่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมู ลเกีย่ วกับบริษทั
ได้อย่างสะดวก โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษทั โทรศัพท์ หมายเลข 02-440-0844 ต่อ 2161 หรือติดต่อผ่านช่องทาง
เมลล์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ี contact@ratchthani.com
บริษทั ได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางทีจ่ ะติดต่อไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั และในรายงานประจาปี ของบริษทั อย่าง
ชัดเจน
4.3 กิ จกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
4.3.1 กิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน “Opportunity Day” ทีจ่ ดั ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมีว ัตถุ ประสงค์ท่จี ะชี้แจงข้อ มูลเกี่ย วกับ ธุร กิจและการดาเนิน งานของบริษัท ฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพ ย์
นักลงทุน และสื่อมวลชนทีม่ าร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการ
ประกาศงบการเงิน ทุกๆไตรมาส
4.3.2. กิจกรรมเยีย่ มชมการดาเนินงานบริษทั จดทะเบียน “Company Visit” จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ชีแ้ จงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมงาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้บริษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ ขอนัดเข้าพบผูบ้ ริหารหรือฝา่ ยจัดการของบริษทั
4.4 การไม่ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิ ขสิ ทธิ์
ในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั มีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะไม่ล ะเมิดหรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของ
บริษัท การติดตามดูแลการทางานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของ
คณะกรรมการที่มตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ ภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 จานวนกรรมการ
บริษทั กาหนดให้มจี านวนกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็ นไปตามความเหมาะสม ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ประเภท
ขนาด และความซับ ซ้อ นของธุ ร กิจ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ก ารท าหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมีป ระสิท ธิภ าพ
นอกจากนี้ กาหนดให้เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในอัตราไม่เกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มผี ลประโยชน์ใด ๆ
หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับธุรกิจของบริษัท และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้
แต่ละกลุ่ม
5.1.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1) มีค วามรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ท่ีห ลากหลายช่ วยสนับ สนุ น การท าธุร กิจของบริษัท และ
มีความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
ที่มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิจ ของบริษั ท โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ข้ อ จ ากัด เรื่อ งเพศ ทัง้ นี้ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ รวมถึงจานวนปี ในการดารงตาแหน่ ง กรรมการของแต่ละคน ได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
2) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3) ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมี
การแต่งตัง้
4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสามารถทาธุรกรรมซึง่ เป็ นปกติทางการค้าทัวไป
่
ของบริษัท โดยต้องเป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทากับ
คู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล ทัง้ นี้ ยกเว้นธุรกรรม
ต้องห้ามทีก่ ฎหมายประกาศหรือคาสังของทางการก
่
าหนด
5) จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมในแต่ละกรณี ดังนี้
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
- เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
- มีจานวนไม่เกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
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กรรมการอิสระ
- ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วของบริษทั
- มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
- ไม่ มีลักษณะอื่นใดที่ข ดั กับหลักเกณฑ์ของการเป็ น กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
กาหนด
- มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจบริษทั
5.1.3 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี และในเว็บไซต์ของบริษทั
5.2 คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนื อจากคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการอื่น ๆ ขึน้ เพื่อช่วยศึกษา กลันกรองและควบคุ
่
มดูแลงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หรือ
กรรมการจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการ
ปฏิบตั งิ าน ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นเครื่องมือสาคัญของคณะกรรมการบริษทั ใน
การกากับดูแลการบริหารงานให้มมี าตรฐานทีถ่ ูกต้องและมีความโปร่งใสตลอดจนให้เป็ นไปตามระเบียบของ
ทางการและระเบียบของบริษัท เพื่อให้มกี ารควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็ น
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริษทั คานึงถึงความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงกาหนดให้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีอานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการบริษทั ให้
ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้มรี ะบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามหลักข้อ พึงปฏิบตั ิท่ดี ีของบริษัท จดทะเบียน และเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิด้านธรรมาภิบาล
ในรายงานประจาปี จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะทาหน้าทีค่ ณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณี
ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กาหนดวาระการประชุมเรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นวาระหนึ่ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
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5.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ด้วยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั มีหน้าทีใ่ นการควบคุม ดูแลและกลันกรองการท
่
าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
จะต้อ งพิจ ารณาถึง ความเสี่ย งด้า นต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ ด้ว ย คณะกรรมการบริษัท จึง ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหาร ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้วยอีกฐานะหนึ่ง มีหน้าที่กาหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) รวมถึงการใช้เครื่องมือในการบริหาร
ความเสีย่ งทัง้ ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งในการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฎิบตั ิ
ตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสม่าเสมอ และทาการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และใน
ทุ ก ๆ ระยะเวลาที่พ บว่ า ระดับ ความเสี่ย งมีก ารเปลี่ย นแปลง ซึ่ง รวมถึง การให้ค วามส าคัญ กับ สัญ ญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทงั ้ หลาย
ทัง้ นี้ ไ ด้ร ะบุ ร ายชื่อ คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย พร้อ มหลัก เกณฑ์ใ นการคัด เลือ ก
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยละเอียดไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
5.3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุ รกิจ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแสดง
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการทีม่ ตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้คณะกรรมการมีบทบาท
หน้าทีใ่ นการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยที่ผ่านมา
บริษทั ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยคณะกรรมการเป็ นผูร้ เิ ริม่ มีสว่ นร่วมในการจัดทา และอนุมตั นิ โยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ ในรายงาน
ประจาปี หรือเว็บไซต์ของบริษทั
5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มคี ู่มอื จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้
ในรายงานประจาปี หรือเว็บไซต์ของบริษทั
5.3.3 คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษทั เพื่อให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมของบริษทั อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
5.3.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มนี โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยคณะกรรมการเป็ นผูร้ เิ ริม่ มีส่วนร่วมในการจัดทา และอนุ มตั นิ โยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ในรายงาน
ประจาปี หรือเว็บไซต์ของบริษทั
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5.3.5 คณะกรรมการของบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 หรือจานวนทีใ่ กล้เคียงกับจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด โดยให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทัง้ นี้กรรมการซึง่ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี
5.3.6 คณะกรรมการบริษัท มีก ารพิจ ารณาเรื่อ งความขัด แย้ง ของผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ
การพิจารณาการทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดย
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
5.3.7 บริษั ท มีฝ่ า ยตรวจสอบภายในซึ่ง เป็ น การว่ า จ้ า งบุ ค คลภายนอกโดยรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงิน
ทีส่ าคัญของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกีย่ วข้องกับบริษทั (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระ สามารถท าหน้ า ที่ต รวจสอบและถ่ ว งดุ ลได้อ ย่ างเต็มที่ คณะกรรมการจึง กาหนดให้ฝ่า ย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5.3.8 คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละเปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจาปี
5.3.9 บริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ
บริษัทได้จดั ให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่าง
ชัดเจน โดยกรรมการบริษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริษัท และกากั บดูแลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททาหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน ทัง้ สองตาแหน่ งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สาหรับฝ่ายจัดการของบริษัท
ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
5.5.1 บริษทั กาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้ล่วงหน้าในแต่ละ
ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ ดังนี้
- คณะกรรมการบริษทั ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมประมาณ 1 ครัง้ /เดือน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ การประชุมอยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
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5.5.2 กรรมการมีหน้ าทีเ่ ข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นจริงๆ ให้แจ้ง
ประธานกรรมการหรือเลขานุ การคณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
5.5.3 จัดให้มกี ารหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.5.4 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.5.5 ฝา่ ยจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลทีส่ าคัญให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้า อย่างน้อย
5 วันทาการ ก่อนวันประชุมในกรณีท่กี รรมการต้องการเอกสารเพิม่ เติมให้ตดิ ต่อขอจากกรรมการผู้จดั การ
หรือเลขานุ การบริษทั ได้ ในกรณีทจ่ี าเป็ น คณะกรรมการจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
5.5.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ กรรมการพิจารณาและอภิปรายประเด็น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มกี ารแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็ นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการ
ทุกคนมีบทบาทหน้าทีใ่ นการพิจารณาวาระต่างๆ ทีน่ าเข้าสู่ท่ปี ระชุม ซึง่ รวมทัง้ ประเด็นเรื่องการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
5.5.7 กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ
โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.5.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมที่จาเป็ นต่ อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพื่อเปิ ด
โอกาสให้กรรมการได้ทาความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.6 การประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
5.6.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านด้ว ยตนเอง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม หรือเป็ นรายบุคคล บริษทั เปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินไว้ในรายงานประจาปี
5.7 การพัฒนากรรมการ
5.7.1 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะ
สนับสนุ นกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิม่ พูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี
5.7.2 บริษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
กรรมการ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สาหรับ
กรรมการให้มากทีส่ ดุ (มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ) และเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี
5.7.3 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่ ง บริษัทได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงแนวทางสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สาคัญให้กบั กรรมการใหม่ อาทิเช่น ข้อมูล
เกี่ย วกับ บริษัท จรรยาบรรณและจริย ธรรมทางธุ ร กิจ พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกีย่ วโยงกัน
ของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
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5.8 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
บริษทั ถือเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่สนับสนุ นกิจการ กลุ่ มบุคคล หรือบุคคลที่มี
ส่วนร่วม หรือรูเ้ ห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พงึ ได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อานาจ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนทีจ่ ะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน
5.9 แผนสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทต้องดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบ ในตาแหน่ งงานบริหารระดับสูงที่สาคัญอย่างเหมาะสม เป็ นไปตาม กระบวนการสรรหาทีม่ กี าร
พิจารณาบุคคลทัง้ จากภายในและภายนอก และจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.10 การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่น
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งหลายบริษทั อย่างรอบคอบ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบาย
กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สามารถไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ตามหลักการกากับดูแลกิจการของหน่ วยงานกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
5.10.1 การดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของกรรมการบริษทั นัน้ กรรมการแต่ละคน
ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง หากเกินกว่าจานวนดังกล่าว
กรรมการควรมีความมันใจว่
่ าได้มกี ารจัดสรรเวลาเพียงพอต่อการทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั
ทัง้ นี้ การเป็ นกรรมการในกิจการอื่นๆ ต้องไม่ขดั กับข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับ
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.10.2 การดารงตาแหน่ งกรรมการทีบ่ ริษัทอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ คณะกรรมการ
บริษัท มีแนวทางให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.11 การพิ จารณาทางวิ นัย
บริษทั ได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สาหรับพนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั โดย
เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียน ให้ฝ่ายจัดการจัดตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม เป็ น
ผู้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย ดาเนินการต่อไป
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.11.1 พนักงานระดับต่ ากว่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ให้ฝ่ายจัดการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครัง้ คราว และเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั ิ
5.11.2 พนั ก งานในระดับ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จ ัด การขึ้น ไป ที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการบริษั ท ให้
คณะกรรมการบริหารแต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย เป็ นครัง้ คราว และเสนอ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั ิ
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5.11.3 กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาความผิดทาง
วินยั เป็ นครัง้ คราว และเสนอคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั ิ
5.11.4 กรรมการบริษทั หากกรรมการบริษทั กระทาความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกาหนดไว้ กรรมการดังกล่าวจะต้อง
รับผิดชอบในความผิด และ/หรือ ชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในฐานะส่วนตัว
5.12 การกากับดูแล
กรรมการและผู้บ ริหารทุก ระดับ ของบริษัท จะต้อ งเป็ นแบบอย่ า งที่ดีในการปฏิบตั ิต ามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีก่ าหนด ฝา่ ยสานักกรรมการผูจ้ ดั การส่วนงานกากับดูแลกิจการ และส่วนงานทรัพยากร
บุคคลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปฏิบตั ิงาน และจะต้องรายงานผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษทั
5.13 การพิ จารณาทบทวน
เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฏิบตั ิของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลมีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบให้มกี ารทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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