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บทนา
บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในฐานะบริ ษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชันน
้ าที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน และสามารถสร้ างมูลค่า
ระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกๆกลุม่ ทังนี
้ ้บริ ษัทจึงมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้ ความสาคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นกรอบความประพฤติที่สะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ บคุ ลากรทุกระดับของบริ ษัท ได้ มีการพัฒนาตนเอง สานึกในหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความถึงพร้ อมซึง่ คุณธรรมและจริ ยธรรม
เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ดังกล่าว ที่ ผ่า นมาบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และคู่มื อ
จรรยาบรรณให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ถือปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ ในคุณธรรม ความซี่อสัตย์สจุ ริ ต และการ
ปฏิบัติที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งจะมีการทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้น โดยนโยบายฉบับที่มีการทบทวนครัง้ นี ้ ได้ มีการปรับ
หัวข้ อและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับ “หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ หลักเกณฑ์การกากับความเสี่ยงของกลุม่ ธุรกิ จทางการเงิน
และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า กระบวนการจั ด การ โดยมี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามมาตรฐานสากล จะเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทาให้ บริ ษัท เป็ นที่ยอมรับมากขึ ้นทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่บริ ษัท รวมถึงสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยทัว่ ถึง ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ จากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท
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หลักการดาเนิ นธุรกิ จ (Business Principles)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีหลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยังยื
่ นและมันคง
่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลุม่ ธนชาต ดังนี้
1. สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการทีด่ โี ดยคานึงถึงผลกระทบในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate Resilience)

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ บริษทั ให้สทิ ธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนใน
การพิจารณาตัด สินใจเรื่องต่ างๆ โดยแยกหน้ าที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงฝ่ ายจัดการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไม่มหี น้าทีจ่ ดั การงานประจาของบริษทั แต่จะมีหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามวาระที่กาหนดหรือ
ตามทีป่ ระธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ
1. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั
2. กากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และแผน
ธุรกิจ
3. ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ แี ละมีมาตรการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 1.2 การกากับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดหลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles)
พร้อมทัง้ ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิ
กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณทีก่ าหนด ฝ่ ายกากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และฝ่ ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรใน
การปฏิบตั งิ าน และจะต้องรายงานผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณนี้ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละคู่มอื จรรยาบรรณของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบีย บปฏิบ ัติข องทางการ และสอดคล้อ งกับสภาพแวดล้อ มทางธุรกิ จที่เปลี่ย นแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลมีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบให้มกี ารทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั จะต้องทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละคู่มอื จรรยาบรรณทีบ่ ริษทั กาหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ ให้การรับรองในการปฏิบตั ิ
ตามทุกประการ
หลักปฏิ บตั ิ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษทั
กรรรมการบริษัทมีบทบาทในการกากับ ดูแล และติดตามให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นไปตามกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดาเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้ กับ
บริษัท หรือการดาเนินการต่างๆ ของบริษัท อุทศิ เวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
อย่างเต็มทีแ่ ละเป็ นอิสระ
ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
นโยบาย จัดให้มบี ุคคลหรือหน่ วยงานทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าวและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิ บตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั กาหนดผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้
6. ลูกค้าและคู่คา้
2. เจ้าหนี้
7. ผูส้ อบบัญชี
3. คณะกรรมการบริษทั
8. คู่แข่งขัน
4. ผูบ้ ริหารบริษทั
9. สังคมและสิง่ แวดล้อม
5. พนักงานบริษทั
10. ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ดังนี้
1. การดาเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ จะต้องทาให้เกิด
ผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2. กาหนดผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานด้วยความเหมาะสมและยุตธิ รรม
3. ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีเ่ หมาะสม
4. รับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้ ในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทีด่ ี มีคุณภาพ รักษา
4
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ความลับของลูกค้าและคู่คา้ รวมทัง้ มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
5. ดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาทีต่ กลงกันไว้
6. ดาเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทาให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
7. เปิ ดเผยข้อมูลการทาธุรกรรมของบริษทั ตามมาตรฐานและข้อบังคับของทางการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
8. สนับสนุนให้พนักงานมีความรูใ้ นเรื่องของสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม
9. มีนโยบายชัด เจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ไม่ละเมิดรวมถึง ไม่
สนับสนุ นการละเมิด ทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาหรือลิขสิทธิใ์ นรูปแบบต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดทางตรงหรือ
ทางอ้อม
หลักปฏิ บตั ิ 2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั มีการกากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง
และ/หรือประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการโดย
1. คานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปั จจัยและความเสี่ยงต่ างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างแท้จริง
2. สนับสนุนให้มกี ารจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
3. กากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
4. เป้ าหมายทีก่ าหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกาหนดเป้ าหมายทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ควรตระหนักถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจนาไปสูก่ ารประพฤติ
ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
5. กากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
6. กากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม และติดตามการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
หลักปฏิ บตั ิ 3.1 การกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระทีเ่ หมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็ นต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของกรรมการ
(Board Skills Matrix) เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า จะได้ค ณะกรรมการโดยรวมที่ มีคุ ณ สมบัติเหมาะสม สามารถเข้า ใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
จานวนกรรมการและสัดส่วน
จานวนกรรมการบริษัท เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสดั ส่วน
ระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหารกับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่าง
อิสระเพียงพอ ทัง้ นี้ ให้มกี ารเปิ ดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมูลกรรมการของแต่ละคนไว้ในรายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนี้ยงั กาหนดให้มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในอัตราไม่เกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด และ
มีก รรมการอิส ระอย่ า งน้ อ ยจ านวน 1 ใน 3 แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ซึ่ง มีค วามเป็ นอิส ระจากฝ่ ายจัด การและไม่ มี
ผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษทั และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่ม
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท่หี ลากหลายซึ่งช่ วยสนับสนุ นการทาธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการทีม่ คี วามรูห้ รือ
ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
อย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดเรื่องเพศ
2. ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมในแต่ละประเภท ดังนี้
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
- เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
- มีจานวนไม่เกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
กรรมการอิ สระ
- ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
- ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก
หรือหน่ วยงานทางการอื่น กาหนด (ในกรณี ท่ีจะแต่ งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงต าแหน่ งกรรมการต่ อไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว)
- มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
- ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีข่ ดั กับหลักเกณฑ์ของการเป็ นกรรมการอิสระตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ ขึน้ เพื่อช่วยศึกษา กลันกรอง
่
และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ
ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก
ในจานวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการบริหารโดย
ตาแหน่ ง โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ห น่ วยงานทางการที่ก ากับ ดูแลก าหนด จานวนอย่างน้ อย 3 คน
มีความเป็ นอิสระในการทางานอย่างเต็มที่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเครื่องมือสาคัญของคณะกรรมการบริษทั และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกากับดูแลการบริหารงานให้มมี าตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส
ตลอดจนให้เป็ นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เพื่อให้มกี ารควบคุมภายในที่ดี มีระบบการ
รายงานทีน่ ่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คนและส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็ น
กรรมการอิสระ มีอานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ไ ว้ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตัง้ บุ ค คลใดให้เป็ น ที่ป รึก ษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในรายงาน
ประจาปี
4. คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการบริษัท ให้ ค วามส าคัญ กับ การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี เพื่อ ให้มีร ะบบธรรมาภิบ าลที่ดี (Good
Corporate Governance) ตามหลักข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน และเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจาปี คณะกรรมการบริษัท ทัง้ คณะจึงทาหน้ าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในกรณีทม่ี กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กาหนดวาระการประชุมเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นวาระ
หนึ่งไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในกรณี ท่คี ณะกรรมการบริษัท แต่ งตัง้ บุคคลใดให้เป็ น ที่
ปรึกษาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้เปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจาปี
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารทีด่ แู ลรับผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งทุกประเภท
ของบริษทั เพื่อทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุม
ทัง้ องค์กร โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการก
่
ากับความเสีย่ งและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการดาเนินธุรกิ จ ปริมาณ
ธุรกรรม และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และกากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และทาการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับ
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ความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติ
ทัง้ หลาย
หลักปฏิ บตั ิ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ง เป็ น
ประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มนใจว่
ั ่ า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เอือ้ ต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
บทบาทของประธานกรรมการ
1. ใช้ภาวะผูน้ าในการดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ คณะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การเสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริห ารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้ าที่แ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้กรรมการบริษทั แต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
3. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการบริษทั จะพิจารณาและอภิปราย
ประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระ
4. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ
บนเว็บไซต์ของบริษทั
5. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย กรณีทไ่ี ม่ได้แยกจากกันอย่าง
ชัด เจน บริษั ท จะพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการอิส ระคนหนึ่ ง ร่ ว มพิ จ ารณาก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ
6. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และคู่มอื จรรยาบรรณ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ
หลักปฏิ บตั ิ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีการกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มคี ุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีการประกาศเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ กาหนดบทบาทหน้าทีไ่ ว้ในนโยบายนี้และ
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งตามที่กฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงนโยบายฉบับนี้กาหนด การพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้น แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ ผ่ี ่านมา และความเป็ นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นตามบทบาทหน้าทีแ่ ละประเภทของกรรมการแต่ละท่าน
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หลักปฏิ บตั ิ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผู้ถอื หุ้นอนุ มตั ิ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มคี วามเหมาะสมกับความรับผิ ดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการบริษทั นาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวของบริษัท
คานึงถึงความเสีย่ งในปั จจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการบริษัท
แต่ ล ะคน กรรมการบริษั ท ที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ่ ม ขึ้น เช่ น เป็ นสมาชิก ของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย ทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
2. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุ มตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้
รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วาม
เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 3.5 การปฏิ บตั ิ หน้ าที่และจัดสรรเวลา
คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้กรรมการบริษทั ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็ นธรรมต่ อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั
2. กรรมการดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษทั และในกรณี
ทีเ่ ป็ นการดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอานาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษทั อื่น จะดารงตาแหน่ งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทัง้ นี้ การดารงตาแหน่ ง
ในบริษทั อื่นๆ ทุกบริษทั ต้องไม่ขดั กับข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องแจ้ง
ให้บริษทั ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือวันทีด่ ารงตาแหน่ง
3. ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นทราบก่อนที่จะมีการแ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทีท่ าหน้าทีเ่ สนอบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทเพื่อให้ผถู้ อื หุ้น
พิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนัน้ ๆ ไม่ได้เป็ นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
4. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง สามารถทาธุรกรรมซึง่ เป็ นปกติทางการค้าทัวไปของ
่
บริษทั และบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะ
พึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่ อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทัง้ นี้
ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามทีก่ ฎหมายประกาศหรือคาสังของทางการก
่
าหนด
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5. มีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัท
หรือเลขานุ การคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
6. มีบทบาทหน้ าที่ในการพิจารณาวาระต่ างๆ ที่น าเข้าสู่ท่ปี ระชุม มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึง่ รวมทัง้ ประเด็นเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7. มีหน้าทีด่ แู ลด้านธรรมาภิบาลของบริษทั ทีเ่ หมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสีย่ ง
หลักปฏิ บตั ิ 3.6 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและกิ จการที่ลงทุน
คณะกรรมการบริษั ท มีห น้ า ที่ก ากับ ดู แ ลบริษั ท ย่ อ ยเพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ในเงิน ลงทุ น ของบริษั ท โดย
คณะกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่ งตัง้ บุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมในบริษทั นัน้ เว้นแต่เป็ นบริษทั ขนาดเล็กทีเ่ ป็ น Operating Arms ของบริษทั ให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
โดยบุ ค คลที่ไ ด้รบั แต่ งตัง้ เป็ น กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ในบริษัท ลูก จะต้ อ งดู แ ลให้ก าร
ดาเนินงานของบริษัทลูกเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลให้บริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รัดกุมเพียงพอ มีการท ารายการต่ างๆ เป็ น ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงมีการ
รายงานและเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการดาเนินงาน และรายการทีส่ าคัญต่อบริษทั อย่างครบถ้วนเพียงพอ
หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ
20 แต่ ไม่ เกิน ร้อ ยละ 50 และจ านวนเงิน ลงทุ น หรือ อาจต้อ งลงทุ น เพิ่ม เติม มีนัย สาคัญ ต่ อ บริษัท ในกรณี ท่ีจ าเป็ น
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารจัดทา Shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับ
อานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษทั ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิ บตั ิ 3.7 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปด้วย
บริษัทควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมทัง้ คณะ หรือกรรมการเป็ น
รายบุคคล ทัง้ วิธปี ระเมินตนเอง (Self-Evaluation) และวิธปี ระเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการนาผลการประเมินไป
ใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
บริษทั ได้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวมไว้
ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจัดให้มีท่ปี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปี
หลักปฏิ บตั ิ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้
คณะกรรมการบริษัท มีการกากับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการบริษทั ทุกคน
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ได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษัท อย่างสม่าเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับ
การอบรมหรือร่วมสัมมนาทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิ บตั ิ 3.9 การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ดูแ ลให้ม นั ่ ใจว่า การดาเนิ น งานของคณะกรรมการบริษัท เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อ ย
สามารถเข้าถึงข้อ มู ลที่จ าเป็ น และมีเลขานุ ก ารบริษัท ที่มีความรู้แ ละประสบการณ์ ท่ีจ าเป็ น และเหมาะสมต่ อ การ
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
1. ฝ่ ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลทีส่ าคัญให้แก่กรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวัน ประชุ ม ในกรณี ท่กี รรมการบริษัท ต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติด ต่ อขอจากกรรมการผู้จดั การ หรือ
เลขานุ การบริษัทได้ ในกรณีทจ่ี าเป็ น คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
2. บริษทั กาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริษทั ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
2.4 คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อปี
2.6 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.7 การประชุมคณะกรรมการคณะอื่นๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
3. กาหนดให้องค์ประชุ มในขณะลงมติควรมีกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด ส่วนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็ นไปตามประกาศ หรือกฎบัตรของแต่ละ
คณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษทั นัน้
4. คณะกรรมการบริษัท สนับ สนุ น ให้กรรมการผู้จดั การเชิญ ผู้บ ริห ารระดับ สูงเข้าร่วมประชุ ม เพื่อ ให้ข้อ มูล
รายละเอียดเพิม่ เติมทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และเพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริษทั ได้
ทาความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
5. ดูแ ลให้มีการจัด ท ารายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการของบริษัท ที่มีเนื้ อหาครบถ้วนโดยระบุ ก ารให้
ความเห็นทีส่ าคัญเป็ นรายบุคคลสาหรับวาระเพื่อพิจารณาทีส่ าคัญ
6. มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. จัดให้มกี ารหารือร่วมกันระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
8. กาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุ นการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั โดยได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ด้า นกฎหมาย การบัญ ชี หรือ การปฏิบ ัติห น้ าที่เลขานุ ก ารบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิ ด เผย
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซด์ของบริษทั
9. เลขานุ การบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
และในกรณีทม่ี หี ลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษทั ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
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หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิ บตั ิ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษั ท มีก ารสรรหาและพัฒ นากรรมการผู้จ ัด การและผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่มีค วามรู้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย ดังนี้
1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรร
หาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
2. ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดูแลให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารใน
การสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารทีส่ าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ
ในการสรรหาผู้บ ริห ารระดับสูงจะเป็ น ไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทัง้ จากภายในและ
ภายนอก และจัด ให้มีโครงการสาหรับ พัฒ นาผู้บ ริห ารควบคู่ไปกั บ การพิจารณาแผนการสืบ ทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan)
4. ส่งเสริมและสนับสนุ น ให้กรรมการผู้จดั การและผู้บริห ารระดับ สูงได้รบั การอบรมและพัฒ นา เพื่อเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
5. ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ต้องไม่ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นพนั กงานเต็มเวลาทีอ่ งค์กรอื่น เว้นแต่เห็นว่าการปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ อ่ี งค์กรอื่นนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั
6. กรรมการผูจ้ ดั การผูม้ อี านาจในการจัดการทีป่ รึกษา ดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีท่เี ป็ นการดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการมีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษทั อื่น จะดารงตาแหน่งได้
ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จะไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั อื่น ยกเว้น บริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัว
ใกล้ชิด (Immediate Family) ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบ ัติห น้ าที่มากนัก จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารก่อนดารงตาแหน่ ง สาหรับกรรมการผู้จดั การจะไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
ยกเว้น บริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัวใกล้ชดิ (Immediate Family) ทีไ่ ม่ใช้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากนัก จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดารงตาแหน่ ง ทัง้ นี้ การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น ๆ ทุก
บริษัทต้องไม่ขดั กับข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับอื่นที่เกีย่ วข้อง และต้องแจ้งให้บริษั ททราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือวันทีด่ ารงตาแหน่ง
บทบาทของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. มีบทบาท ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท ให้
เป็ นไปตามขอบเขตหน้าที่ และอานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
2. กากับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร
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บทบาทผูบ้ ริหารระดับสูง
1. มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนาโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกากับดูแลความเสีย่ งทีด่ ี
ซึง่ รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ นโยบายเกี่ยวกับ
การกาหนดค่าตอบแทน และนโยบายธรรมาภิบาลของบริษทั มาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและทัวถึ
่ ง
2. กาหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมและประเภทต่ างๆ
ตลอดจนควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ และไม่เกินเพดานความเสีย่ งที่
กาหนด รวมทัง้ ทบทวนกระบวนการและระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงเพดานความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
3. ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีค่ านึงถึงความเสีย่ ง รวมทัง้ สือ่ สารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
4. รายงานฐานะความเสีย่ ง ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง สถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรม
องค์กรทีค่ านึงถึงความเสีย่ ง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาทีม่ นี ัยสาคัญ และสิง่ ทีต่ อ้ งแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอหรือทันทีท่พี บ เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลา รวมทัง้ ดูแลให้การรายงานดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนความเสีย่ ง รวมถึง ความ
เพียงพอของเงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษทั
5. กาหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรื อสายการรายงานที่เหมาะสมและ
ชัดเจน
6. จัดให้มบี ุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สาหรับการทาหน้าทีด่ า้ นการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน
7. สนั บ สนุ น คณะกรรมการบริษั ท ในการดู แ ลให้ ผู้ มี อ านาจในการจัด การมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมี
ความสามารถในการจัดการงานของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมิ นผล
คณะกรรมการบริษัท กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงความเสีย่ งในปั จจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
1. การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการชุด ย่อย
ให้คณะกรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูเ้ สนอแนะนโยบาย รูปแบบค่าตอบแทน
2. ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน พิจารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการ ให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ ด้
ตกลงกันล่วงหน้า ตามเกณฑ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม ซึง่ รวมถึงผลปฏิบตั งิ านทางการเงิน ผลงานเกีย่ วกับการปฏิบ ตั ติ าม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลประเมินข้างต้น หรืออาจมอบหมายให้ประธานสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาและ
สือ่ สารผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การทราบ
4. บุคลากรได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั โดยระดับค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผล
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การปฏิบตั งิ านของแต่ละคน โดยคานึงถึงความเสีย่ งในปั จจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตและความยังยื
่ นของ
บริษทั
5. คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีผลต่ออานาจในการควบคุมการ
บริหารจัดการกิจการ และดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ รวมถึง
ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามตามข้อตกลงต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิ บตั ิ 4.4 การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถขององค์กรไว้
คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สาหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนทีส่ อดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสีย่ ง
หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิ บตั ิ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วน
หนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กจิ การตามสภาพปั จจัยแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง
ครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ
การวิจยั และกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคู่คา้
หลักปฏิ บตั ิ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็ นแนวทางให้
ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่
เป็ นไปด้วยความยังยื
่ น โดยมีแนวปฏิบตั คิ รอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรับ ผิด ชอบต่ อ พนัก งานและลูก จ้าง เป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ย วข้อ งและปฏิบ ัติต่ อ
พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุ ษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ที่เป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล
สุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ในการท างาน การอบรมให้ ค วามรู้ พั ฒ นาศัก ยภาพและส่ ง เสริม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่นๆ
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2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง และคานึงถึงความเป็ นธรรม การ
เก็บ รัก ษาข้อ มูลลูก ค้า การบริก ารหลังการขาย การติด ตามวัด ผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒ นา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct)
ต้องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ มีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมีบริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้ค่คู ้าเคารพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยื
่ น
4. ความรับผิดชอบต่ อชุมชน นาความรู้และประสบการณ์ ทางธุรกิจมาพัฒ นาโครงการที่สามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
5. ความรับ ผิด ชอบต่ อสิ่งแวดล้อม ป้ องกัน ลด จัด การและดู แลให้ม นั ่ ใจว่าบริษัท จะไม่ สร้างหรือ ก่อ ให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็ นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ได้เข้าร่วมเป็ น
สมาชิก โครงการแนวร่ว มปฏิบ ัติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษทั มีการอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 5.3 การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ล โดยค านึ ง ถึงผลกระทบและการพัฒ นาทรัพ ยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อ ให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยังยื
่ น ดังนี้
1. ตระหนั ก ถึง ความจ าเป็ น ของทรัพ ยากรที่ต้ อ งใช้ รวมทัง้ ตระหนั ก ว่ าการใช้ท รัพ ยากรแต่ ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนัก ว่ า รูป แบบธุ รกิจ (Business Model) ที่ต่ างกัน ท าให้เกิด ผลกระทบต่ อทรัพ ยากรที่ต่ างกัน ด้ ว ย
คานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
3. ดูแลให้มนใจว่
ั ่ าในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายใน
และภายนอกอยู่เสมอ
หลักปฏิ บตั ิ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี รอบการกากับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
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และพัฒ นาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ
1. จัดให้มนี โยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึง่ ครอบคลุมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีทไ่ี ม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้
2. ดูแ ลให้การบริหารความเสี่ย งขององค์ก รครอบคลุม ถึงการบริห ารและจัดการความเสี่ย งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิ บตั ิ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หลักปฏิ บตั ิ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ควบคุ ม และดูแ ลให้ก ลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน มีกรอบการก ากับ ดูแลความเสี่ย งที่ดี (Risk
Governance Framework) และมีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการกากับดูแลการ
บริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้มกี ารปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความ
เสีย่ ง (Risk Culture)
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีการ
กากับ ดูแล ติดตามและพัฒ นาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามาตรการต่ างๆ ยังคงมีความ
สอดคล้องและทันต่อปั จจัยเสี่ยงทัง้ ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั จึงได้จดั ตัง้ หน่วยงานบริหารความเสีย่ งเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดของ ดังนี้
1. วางแผนในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทุกด้านของบริษทั
2. กากับและดูแลการพัฒนา การวิเคราะห์และจัดทารายงานรายละเอียดความเสีย่ งต่างๆ
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์การบริหารความเสีย่ งใหม่ๆ
ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบายทางด้านการบริหารความเสีย่ งและจัดทาคู่มอื การพิจารณาความเสีย่ ง “Risk Policy and
Guideline” ขึน้ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จดั อบรมพนักงานเพื่อให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบริษทั ให้มากขึน้
บริษทั มีการดาเนินงานต่างๆ ภายใต้การจัดการบริหารความเสีย่ ง โดยมีคณะทางานบริหารความเสีย่ งทาหน้าที่
บริหารความเสีย่ งประเภทต่างๆ ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพคล่อง ด้าน
กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
การควบคุมภายใน
1. มีก ารก าหนดการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในอย่ า งเพีย งพอ มีก ารก าหนดหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบและขอบเขตอานาจอนุมตั ทิ ช่ี ดั เจน พร้อมทัง้ มีระบบควบคุมดูแลทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการในการตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน
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ในแต่ละขัน้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน รวมถึงมีหน่ วยงานทีท่ า
หน้าทีใ่ นการควบคุม กากับ และตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระและสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล โดยกาหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับของภายในของบริษทั ทัง้ นี้ ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุ ล
รวมถึงการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3. มีการดูแลให้หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ หน่ วยงานธุรกิจ หน่ วยงานทีท่ าหน้าทีค่ วบคุม และหน่ วยงานปฏิบตั กิ าร มี
ทรัพ ยากรและบุ คลากรที่มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเพียงพอเหมาะสมต่ อการปฏิบ ัติงาน
รวมถึงการจัด ความสาคัญ ของตาแหน่ งหรือ สถานภาพของหัวหน้ าแต่ ละหน่ ว ยงานให้สูงเพียงพอ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล
4. มีการควบคุมดูแลการจัดทาและบันทึกบัญชีสาหรับทุกกิจกรรมของบริษทั รวมทัง้ มีระบบรายงานทางบัญชี
และการเงินทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และความเสีย่ งของบริษทั ทีถ่ ูกต้อง ทันกาล
5. มีระบบควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้ องกันพืน้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ ของบริษัท รวมถึงสิทธิในการ
เข้าถึงพืน้ ทีส่ าคัญและสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
หลักปฏิ บตั ิ 6.2 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี และให้ความสาคัญกับการทบทวนระบบทีส่ าคัญต่อการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอหรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หลักปฏิ บตั ิ 6.3 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกาหนดหลักการเพื่อไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ท่เี กีย่ วข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือกลุ่มบุคคล ดังนี้
1. ก าหนดแนวทางให้ พ นั ก งาน ผู้ บ ริห าร กรรมการ และผู้ ท่ีเกี่ย วข้อ ง ไม่ ด าเนิ น การใดๆ อัน เนื่ อ งจาก
ผลตอบแทนทีไ่ ม่ควรได้รบั ตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษทั
2. กาหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่
ตนเองมีผลประโยชน์เกีย่ วข้อง
3. กาหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้ องกันการใช้ ขอ้ มูลภายในและประกาศให้ผเู้ กี่ยวข้องรับทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. กาหนดแนวทางให้มกี ารทารายการกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องบนพื้นฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ทแ่ี ท้จริงสมเหตุสมผล
รวมทัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมเหมือนกับการทารายการลูกค้าทัวไป
่
5. กาหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์ อ่นื ใดจากผู้ท่เี กี่ยวข้องในเรื่องที่ต้อง
พิจารณาหรือตัดสินใจ
6. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รบั ทราบถึงรายการที่เกี่ย วโยงกัน และรายการที่มีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์และได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ
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หน่วยงานทางการทีก่ ากับดูแลบริษทั
7. กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. ให้กรรมการบริษัท ที่มสี ่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการ
พิจารณาวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
9. ให้กรรมการมีหน้าทีจ่ ดั ทาแบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตน
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มตน เป็ นต้น
หลักปฏิ บตั ิ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ถือเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วม หรือ
รู้เห็น กับการแสวงหาผลประโยชน์ อนั ไม่พึ งได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อานาจหน้ าที่โดยมิชอบ มี
แนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุ นและให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษทั มีการอนุ มตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์บริษทั และกาหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
หลักปฏิ บตั ิ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั มีการกากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดาเนินการกรณีท่มี กี าร
แจ้งเบาะแส รวมทัง้ เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงานประจาปี
ดังนี้
1. กาหนดให้มีช่ องทางการร้องเรีย นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ มีความสะดวกผ่านทางแผนกบริการลูกค้า (Call
Center) เว็บ ไซต์ข องบริษัท จดหมาย โทรศัพ ท์ หรือ อื่น ๆ และรายงานต่ อ หน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง
2. มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีท่มี กี ารชี้เบาะแส โดยกาหนดช่องทางให้สามารถแจ้งโดยตรงได้ท่ี
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสูงสุดของหน่ วยงานตรวจสอบ ผู้บงั คับบัญชา หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
กรณีทเ่ี ป็ นเรื่องเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง หรือกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
3. บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันและกระบวนการที
่
่เหมาะสมในการยุติข้อ
ร้องเรียน
หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ 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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กิจการตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีก่ ากับดูแลกิจการของบริษทั ข้อมูล
ทีจ่ ะเปิ ดเผยจะต้องผ่านการกลันกรองจากผู
่
้รบั ผิดชอบให้มคี วามครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุน การเปิ ดเผยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผู้มอี านาจของบริษัท โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษัท
ลูกค้า คู่คา้ ให้แก่บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตหรือจาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่
เกินจริงจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ โดยแยกการเปิ ดเผยข้อมูลออกเป็ น ดังนี้
1. ประเภทของข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเผย
1.1 การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกาไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบทุกบัญชี การ
เปิ ด เผยรายการย่ อแสดงทรัพ ย์สนิ และหนี้ สนิ ทุ ก วัน ที่ 21 ของเดือน (ยังไม่ ได้สอบทาน) ตลอดจนการ
วิ เ ค ราะห์ แ ละค าอธิ บ าย ข องฝ่ ายจั ด การ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ น ทุ ก ๆ ไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ผู้ล งทุ น ได้ร ับ ทราบข้อ มู ล และเข้า ใจการ
เปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้น กับ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริษั ท ในแต่ ละไตรมาสได้ดียิ่ง ขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจาปี
1.3 รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ที่
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ก รรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนทีก่ รรมการบริษทั แต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อย
1.5 บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุ มและ
จานวนครัง้ ที่กรรมการบริษทั แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจาปี
1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการ
1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามที่
ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยกาหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น การเปิ ดเผย
รายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทุน จด
ทะเบียนของบริษทั เป็ นต้น
1.8 กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน
ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มตน เป็ นต้น
1.9 เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.10 เปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามทีห่ น่วยงานทีก่ ากับดูแลกาหนด
2. ช่องทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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2.3 เว็บไซต์ของบริษทั www.ratchthani.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
- งบการเงินของบริษทั และรายงานประจาปี (Annual Report)
- มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
3. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
4. การพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting)
5. การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow)
หลักปฏิ บตั ิ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
ดังนี้
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณ
บ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
2. ในการอนุมตั กิ ารจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อทารายการใดๆ ทีต่ อ้ งอาศัยอานาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือการ
เสนอความเห็นให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิ คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การทารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อ
ความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิ บตั ิ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั มีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นทีจ่ ะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ในภาวะ
ทีก่ จิ การประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา ทัง้ นี้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. ในกรณี ท่กี ิจการมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชาระหนี้หรือมีปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท มีการ
ติดตามอย่างใกล้ชดิ ดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กจิ การกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปั ญ หาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
หลักปฏิ บตั ิ 7.4 รายงานความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดทารายงานความยังยื
่ นตามความเหมาะสม
1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คู่มอื จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิด ชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้ นี้จะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
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2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาคัญ และสะท้อนการปฏิบตั ิท่จี ะนาไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทกาหนดให้จดั ตัง้ “หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็ นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ลงทุ น
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษทั
กรรมการผู้จดั การ ผู้บ ริห ารสูงสุด สายการเงิน เลขานุ ก ารบริษัท และหัวหน้ าส่ว นนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ได้รบั
มอบหมายให้เป็ นผูท้ าการสือ่ สารสารสนเทศใดๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งดาเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได้แต่ให้จากัดเฉพาะเรื่องที่เกีย่ วข้องกับงานในความรับผิดชอบของผูไ้ ด้รบั
มอบอานาจดังกล่าวเท่านัน้
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิ บตั ิ 8.1 สนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรือ่ งสาคัญ
1. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิพน้ื ฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้
ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุน้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
การแสดงความคิดเห็น การได้รบั รูข้ า่ วสารเกีย่ วกับฐานะและผลประกอบการของบริษทั
- คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึง ผูถ้ อื หุน้
ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
2. บริษัทจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ ” ภายใน 4 เดือน นับจากวัน
สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึน้ เมื่อมีความจาเป็ นตามแต่
ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งข้อมูล
ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดั งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 8.2 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั กาหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษทั กาหนดวิธกี ารให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครัง้ โดยสามารถเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใดมีสว่ นได้เสีย และมีขอ้ กาหนด
ของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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1.3 บริษทั จะจัดให้มกี ารเผยแพร่สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ในการประชุมแต่ละครัง้ เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีขอ้ มูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจาปี (Annual Report) ซึ่งได้
จัดทาขึน้ ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4 สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
1.6 ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ โดยทาหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่ก ฎหมายกาหนด และคณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้ผู้
ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
1.7 ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุน้ ของตนเอง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ได้ทบ่ี ริษทั
หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษทั ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครัง้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มกี าร
อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกันดังนี้
2.1 สถานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละคราว บริษทั จะจัดให้มกี ารใช้สถานทีป่ ระชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ น
พื้นที่ตงั ้ ของสานักงานใหญ่ ของบริษัท โดยสถานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีเครื่อง
อานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์สอ่ื สารในทีป่ ระชุมที่
ทันสมัย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็ นต้น
บริษทั กาหนดให้นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถอื หุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 วัน เวลา เหมาะสม
นอกจากปั จจัยในเรื่องระยะเวลาตามข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว การกาหนดวันและเวลาประชุมบริษทั จะ
พิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จดั ให้มกี ารประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั
2.3 การลงคะแนนเสียง
2.3.1 บริษทั จะจัดให้มกี ารลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็ นรายวาระ และลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีท่ี
วาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตัง้ กรรมการ
2.3.2 บริษทั ได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติทป่ี ระชุมทุกครัง้
2.3.3 การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษทั จะแยกวิธกี ารนับคะแนนเสียง
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ไว้ดงั นี้
- คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่ ง่ มายังบริษทั ก่อนการประชุม
- คะแนนเสียงทีร่ วบรวมได้จากผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุม
2.3.4 ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการ
ประชุมรวมกับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
2.3.5 บริษทั จะกาหนดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.4 วาระการประชุม
2.4.1 บริษทั กาหนดให้มคี าชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัด
โอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
2.4.2 บริษัท กาหนดหลัก เกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อยเสนอเพิ่ม วาระการประชุ มล่ วงหน้ าก่อ นวัน
ประชุม ผู้ถือหุ้น อย่ างชัดเจนเป็ นการล่ วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ น ธรรม และความโปร่งใสในการ
พิจารณาว่าจะเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.5 การส่งคาถามล่วงหน้า
บริษทั กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 8.3 มติ ที่ประชุมและการเปิ ดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน
1. การจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1 บริษัทจัดให้มกี ารทารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครัง้ โดยบันทึกจานวนผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทัง้ จานวนรายและจานวนหุน้ รวมทัง้
สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเทียบกับจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
1.2 รายงานการประชุม จะจัด ทาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึก การชี้แจงขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม
นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกคาถามคาตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ของผู้ถอื หุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ทัง้ นี้ ผู้ถอื หุน้ สามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากบน
เว็บไซต์ (www.ratchthani.com) ของบริษทั
1.3 บริษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์บริษทั
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2. บริษทั จัดเก็บเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถขอดู
เอกสารและตรวจสอบได้
3. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรในรูปของเงินปั นผลโดยเท่าเทียมกัน
4. นอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้น ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สิทธิต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
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