นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุงปี 2564

บทนา
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ในฐานะบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นาทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยน
่ น และสามารสสร้างมูลค่าระยะยาวให้แกู่สู้ อน หุน้ และ
ูู้มีส่ ว นได้เสีย ทุ ก ฝ่ าย บริษั ท จึง มุ่ ง มัน่ ด าเนิ น ธุ ร กิจ ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี และให้ค วามส าคัญ กับ การมี
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพน่อเป็ นกรอบความประพฤติท่สี ะท้อนสึงคุณค่าองค์กร โดยมีวตั สุ ประสงค์หลักเพน่อให้
บุคลากรทุกระดับของบริษทั ได้มกี ารพัฒนาตนเอง สานึกในหน้าทีค่ วามรับูิดชอบของตนในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสึง
พร้อมซึง่ คุณธรรมและจริยธรรม
เพน่อ ให้ บ รรลุ ว ัต สุ ป ระสงค์ ด ัง กล่ า ว ที่ ู่ า นมาบริษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี และคู่ มนอ
จรรยาบรรณให้กรรมการ ูู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สนอปฏิบตั โิ ดยยึดมันในคุ
่
ณธรรม ความซีอ่ สัตย์สุจริต และการ
ปฏิบ ัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณต่ างๆ เป็ น ประจาทุก ปี
เพน่อให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยนโยบายฉบับที่มกี ารทบทวนครัง้ นี้ ได้มกี ารปรับ
หัวข้อ และแนวปฏิบ ัติให้สอดคล้องกับ “หลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี สาหรับ บริษัท จดทะเบีย นปี 2560” ที่สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เูยแพร่
บริษทั เชน่อมันว่
่ ากระบวนการจัดการ โดยมีการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล จะเพิม่ ขีดความสามารสใน
การแข่งขันของกิจการและทาให้บริษทั เป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญประการ
หนึ่ งในการบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ และเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บ ริษัท รวมสึงสร้างความเชน่อมัน่ ให้แกูู่้สนอหุ้น
ููล้ งทุน และููม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมโดยทัวสึ
่ ง ซึง่ จะก่อให้เกิดความเชน่อมันจากูู
่
ม้ สี ่วน
ได้เสียทุกฝ่ ายและสะท้อนสึงภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั
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สารบัญ
หลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles)
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักสึงบทบาทและความรับูิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะููน้ าองค์กรทีส่ ร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยน
่ น
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตสุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพน่อความยังยน
่ น
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิูล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาููบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับูิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชน่อสนอทางการเงินและการเปิ ดเูยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสนอ่ สารกับููส้ อน หุน้
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หลักการดาเนิ นธุรกิ จ (Business Principles)
บริษ ทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษ ทั ”) มีหลัก การดาเนิน ธุรกิจ (Business Principles) เพน่อ ให้บ รรลุ
วัตสุประสงค์ในการเติบโตอย่างยังยน
่ นและมันคง
่ ดังนี้
1.แข่งขันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีูลประกอบการทีด่ ี โดยคานึงสึงูลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
2.ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับูิดชอบต่อููส้ อน หุน้ และููม้ สี ว่ นได้เสีย
3.ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจโดยคานึงสึงสังคม และพัฒนาหรนอลดูลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม
4.ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง

นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
หลักปฏิ บตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทให้สทิ ธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนใน
การพิจารณาตัดสินใจเรน่องต่างๆ โดยแยกหน้าที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ููจ้ ดั การ รวมสึงฝ่ ายจัดการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไม่มหี น้าทีจ่ ดั การงานประจาของบริษทั แต่จะมีหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดและเข้าร่วมประชุมเพน่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ตามวาระทีก่ าหนดหรนอตามทีป่ ระธานกรรมการ
จะเห็นควรเพน่อ
1.กาหนดหรนอให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบาย แูนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั
2.กากับดูแลและติดตามูลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอเพน่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแูนธุรกิจ
3.ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ แี ละมีมาตรการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 1.2 การกากับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดหลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles) พร้อม
ทัง้ ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละคู่มอน จรรยาบรรณ เพน่อให้ กรรมการ ูู้บริหาร พนักงาน ยึดสนอเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ
กรรมการและููบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั จะต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดแี ละคู่มอน จรรยาบรรณที่กาหนด ฝ่ ายกากับ การปฏิบตั ิงานและฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการองค์กรรับูิดชอบในการ
เูยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดสนอปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละ
คู่มอน จรรยาบรรณอย่างจริงจังต่อเนน่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั งิ าน และจะต้องรายงาน
ูลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละคู่มอน จรรยาบรรณนี้ต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษทั
เพน่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มนอจรรยาบรรณของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบปฏิบตั ขิ องทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยู่เสมอ จึงให้มกี ารทบทวนปรับปรุง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กรรมการ ููบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั จะต้องทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละคู่มอน จรรยาบรรณทีบ่ ริษทั กาหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ ให้การรับรองในการปฏิบตั ติ ามทุก
ประการ
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หลักปฏิ บตั ิ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษทั
กรรรมการบริษัท มีบ ทบาทในการก ากับ ดูแ ล และติด ตามให้ก ารดาเนิ น ธุ รกิจของบริษัท เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์
วัตสุประสงค์ เป้ าหมาย ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมููส้ อน หุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ด้วยความรับ ูิดชอบ ซน่อสัตย์สจุ ริต
ระมัดระวังรักษาูลประโยชน์ของบริษทั ดาเนินการอย่างสมเหตุสมูล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับบริษทั หรนอการ
ดาเนินการต่างๆ ของบริษทั อุทศิ เวลาและความสามารสในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ มีความรับูิดชอบอย่างเต็มทีแ่ ละเป็ นอิสระ
ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
นโยบาย จัดให้มบี ุคคลหรนอหน่ วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นูู้รบั ูิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าวและเปิ ดเูยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
หลักปฏิ บตั ิ 1.4 ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุห น้ าที่และความรับ ูิดชอบของ
คณะกรรมการ เพน่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ รวมทัง้ ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ กรรมการูู้จดั การ และฝ่ ายจัดการอย่างสม่ าเสมอ
เพน่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
กรรมการจะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าทีข่ องตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยบันทึก
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้ปลดเปลนอ้ งหน้าทีค่ วามรับูิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ยังคงมีหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลักปฏิ บตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษั ท ได้ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ สิท ธิข องูู้ มีส่ ว นได้ เสีย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นสิท ธิท่ี ก าหนดโดยกฎหมายหรนอ
โดยข้อตกลงทีท่ าร่วมกัน รวมสึงสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เนน่องจากบริษทั ตระหนักสึงความสัมพันธ์และความร่วมมนอทีด่ ี
จากูู้มีส่วนได้เสียต่ างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารสในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัท ซึ่งสนอว่าเป็ นการสร้าง
ความสาเร็จในระยะยาวของบริษทั ได้ โดยบริษทั กาหนดููม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
1.ููส้ อน หุน้
6.ลูกค้าและคู่คา้
2.เจ้าหนี้
7.ููส้ อบบัญชี
3.คณะกรรมการบริษทั
8.คู่แข่งขัน
4.ููบ้ ริหาร
9.สังคมและสิง่ แวดล้อม
5.พนักงาน
10.ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็ นธรรมแกู่มู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ดังนี้
1.การดาเนินธุรกิจของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ จะต้องทาให้เกิดูลดีต่อ
สังคมและภาครัฐ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2.กาหนดูลตอบแทนใหู้สู้ อน หุน้ กรรมการ ููบ้ ริหาร พนักงานด้วยความเหมาะสมและยุตธิ รรม
3.ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ซน่อสัตย์ ยุตธิ รรม และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีเ่ หมาะสม
4.รับูิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้ ในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทีด่ ี มีคุณภาพ รักษาความลับ
ของลูกค้าและคู่คา้ รวมทัง้ มีหน่วยงานรับเรน่องร้องเรียน
5.ดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ด้วยความซน่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบตั ติ ามเงน่อนไขสัญญาทีต่ กลงกันไว้
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6.ดาเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทาให้เ กิดูลกระทบ
ด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
7.เปิ ดเูยข้อมูลการทาธุรกรรมของบริษทั ตามมาตรฐานและข้อบังคับของทางการเพน่อให้เกิดความโปร่งใส
8.สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ในเรน่อ งของสิ่ง แวดล้อ ม และส่ง เสริม ให้มีส่ ว นร่ ว มในการท ากิจ กรรมต่ า ง ๆ
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
9.มีน โยบายชัด เจนที่จะไม่ละเมิด หรนอกระท าการใดๆ อัน เป็ น การละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชน รวมสึง ไม่ละเมิด หรนอ
ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรนอลิขสิทธิในรู
์ ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดทางตรงหรนอทางอ้อม
หลักปฏิ บตั ิ 2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตสุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง
และ/หรนอประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั สุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดย
1.คานึงสึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัย
และความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจมีูลกระทบต่ อูู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของูู้มสี ่วน
ได้เสียอย่างแท้จริง
2.สนับสนุนให้มกี ารจัดทาหรนอทบทวนวัตสุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3 - 5 ปี
3.กากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารสในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของููม้ สี ่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยู่บนพนน้ ฐานของความรับูิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม
4.เป้ าหมายทีก่ าหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกาหนดเป้ าหมายทัง้ ทีเ่ ป็ น
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ควรตระหนักสึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจนาไปสู่การประพฤติทู่ี ดิ กฎหมาย
หรนอขาดจริยธรรม
5.กากับดูแลให้มกี ารส่ายทอดวัตสุประสงค์และเป้ าหมายู่านกลยุทธ์และแูนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
6.กากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม และติดตามการดาเนินการตาม
กลยุทธ์และแูนงานประจาปี
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
หลักปฏิ บตั ิ 3.1 การกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีความรับูิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในเรน่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระทีเ่ หมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลากหลาย
ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารสและคุณ ลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ น ต่ อการบรรลุ
วัตสุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของกรรมการ (Board Skills
Matrix) เพน่อให้มนใจว่
ั ่ าจะได้คณะกรรมการโดยรวมทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม สามารสเข้าใจและตอบสนองความต้องการของูู้
มีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
จานวนกรรมการและสัดส่วน
จานวนกรรมการเป็ นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสดั ส่วนระหว่าง
กรรมการทีเ่ ป็ นููบ้ ริหารกับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นููบ้ ริหาร (รวมสึงกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาสึงสัดส่วนการ
สนอหุน้ ของููส้ อน หุน้ แต่ละกลุ่มอย่างยุตธิ รรม เพน่อให้ กรรมการสามารสพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระเพียงพอ ทัง้ นี้
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ให้มกี ารเปิ ดเูยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และข้อมูลกรรมการของแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนี้ย ังก าหนดให้มีก รรมการที่เป็ น ูู้บ ริห ารในอัต ราไม่เกิน กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้ หมด และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและไม่มูี ลประโยชน์ใดๆ
หรนอความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษทั และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของูู้สอน หุน้ แต่ละกลุ่ม
คุณสมบัติของกรรมการ
1.มีคุณสมบัตคิ รบส้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายและหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกากับดูแลกาหนด
2.มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารส และคุณลักษณะเฉพาะด้านทีจ่ าเป็ นต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของ
องค์กรและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีกรรมการอิสระหรนอกรรมการทีไ่ ม่เป็ นููบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คน
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยไม่ได้คานึงสึงข้อจากัดเรน่องเพศ
3.จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมในแต่ละประเภท ดังนี้
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
เป็ นกรรมการที่ดารงตาแหน่ งเป็ นูู้บริหาร หรนอมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจาของบริษัท หรนอมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการใดๆ เยีย่ งููบ้ ริหาร
กรรมการอิ สระ
- สนอหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
- ดารงตาแหน่ งต่ อ เนน่ องกัน ได้ไม่ เกิน 9 ปี นับ จากวันที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ งกรรมการอิสระ
ครัง้ แรก ในกรณีทจ่ี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมูลสึงความจาเป็ นดังกล่าว
- มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรนอหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
- ไม่ มีลักษณะอน่น ใดที่ขดั กับ หลัก เกณฑ์ของการเป็ น กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
กาหนด
คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และวิ ธีการแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการอน่นๆ ขึน้ เพน่อช่วยศึกษา กลันกรอง
่
และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นูู้บริหาร หรนอกรรมการจากูู้สนอหุ้นรายใหญ่ หรนอกรรมการที่เป็ น บุคคลภายนอก
ในจานวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการูู้จดั การเป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ ง
โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และจะต้อง
รายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
2.คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีห่ น่วยงานทางการทีก่ ากับดูแลกาหนด จานวนอย่างน้อย 3 คน มีความ
เป็ น อิสระในการท างานอย่ า งเต็ม ที่ ท าหน้ า ที่เป็ นเครน่อ งมนอ ส าคัญ ของคณะกรรมการบริษั ท และรายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการบริหารงานให้มมี าตรฐานที่สูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของทางการและระเบียบบริษทั เพน่อให้มกี ารควบคุมภายในทีด่ ี มีระบบการรายงานทีน่ ่าเชน่อสนอ และเป็ นประโยชน์แก่
ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ููส้ อน หุน้
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3.คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นูู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและส่วนใหญ่ ควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็ น
กรรมการอิสระ มีอานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกาหนด
บทบาทหน้าทีไ่ ว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลใด
ให้เป็ นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้เปิ ดเูยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ
หรนอไม่มคี วามขัดแย้งทางูลประโยชน์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
4.คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพน่อให้มรี ะบบธรรมาภิบาลทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามหลักข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน และเปิ ดเูยข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ นธรรมาภิบาลในแบบ
แสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี /รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการบริษั ท ทัง้ คณะจึง ท าหน้ า ที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีท่มี กี ารประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กาหนดวาระการประชุมเรน่องการกากับดูแล
กิจการทีด่ เี ป็ นวาระหนึ่งไว้ในหนังสนอเชิญประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ น
ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้เปิ ดเูยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรนอไม่มคี วามขัดแย้ง
ทางูลประโยชน์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
5.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ดูแลรับูิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง กาหนดนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการ
ดาเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องโดยู่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษั ท เพน่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ รวมสึง ก ากับ ดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การเป็ น ูู้ป ฏิบ ัติต ามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นประจา โดยต้องทาการทบทวนระบบหรนอประเมินประสิทธิูลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมสึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตนอน
ภัยล่วงหน้าและรายงานูิดปกติทงั ้ หลาย โดยเปิ ดเูยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1
One Report)
หลักปฏิ บตั ิ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพน่อดารงตาแหน่ งเป็ น
ประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เอนอ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
บทบาทของประธานกรรมการ
1.ใช้ภาวะููน้ าในการดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทัง้ คณะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพน่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
2.พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการูู้จดั การเสนอ และไดู้่านความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารแล้ว เพน่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่และความรับูิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรน่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
3.จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรน่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็น
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4.ประธานกรรมการไม่ เป็ น บุ คคลเดียวกับ กรรมการูู้จดั การ พร้อมทั ง้ เปิ ด เูยไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษทั
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5.ประธานกรรมการไม่เป็ นประธานหรนอสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย กรณี ท่ไี ม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน
บริษทั จะพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
6.ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดสนอปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละคู่มอน จรรยาบรรณ
7.เสริม สร้างความสัม พัน ธ์อ ัน ดีระหว่ างกรรมการที่เป็ น ูู้บ ริห ารและกรรมการที่ไม่ เป็ น ูู้บ ริห าร และระหว่า ง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ
หลักปฏิ บตั ิ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับ ดูแลให้การสรรหาและคัดเลนอกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพน่อให้ได้คณะกรรมการบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัด เลนอกกรรมการ มีก ารประกาศเป็ น แนวทางปฏิบ ัติอย่ างชัด เจน และได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ กาหนดบทบาทหน้าทีไ่ ว้ในนโยบายนี้และกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับ รวมสึงนโยบายฉบับนี้กาหนด การพิจารณาเสนอ
ชน่อกรรมการทีอ่ อกตามวาระใหู้สู้ อน หุน้ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลนอกกรรมการ
แล้ว จะพิจารณาสึงความรู้ความสามารส การปฏิบตั ิหน้ าที่ทู่ี ่านมา และความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละประเภทของกรรมการแต่ละท่าน
หลักปฏิ บตั ิ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ
ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ใหูู้้สนอหุ้นอนุ มตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับ ูิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการบริษทั นาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นููพ้ จิ ารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1.โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษัท คานึงสึงความ
เสี่ย งในปั จ จุ บ ัน และที่อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ูิด ชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมสึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้ร ับมอบหมาย
หน้าที่และความรับูิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสมด้วย
ทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
2.ููส้ อน หุน้ เป็ นููอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ รูปแบบที่
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 3.5 การปฏิ บตั ิ หน้ าที่และจัดสรรเวลา
คณะกรรมการบริษทั ควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับูิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจั ดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ โดยมีขอ้ กาหนดในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาของกรรมการ ดังนี้
1.ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับูิดชอบอย่างเต็มความสามารสและเป็ นธรรมต่อููม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
2.กรรมการสามารสทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ โดยดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษทั ทัง้ นี้ การดารงตาแหน่ งในบริษทั อน่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขดั กับ
ข้อกาหนด หรนอกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอน่นทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องแจ้งให้บริษทั ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ หรนอวันทีด่ ารงตาแหน่ง
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3.ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน หรนอเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะ
ทาเพน่อประโยชน์ตนหรนอประโยชน์ูอู้ ่นน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมููส้ อน หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีการแต่งตัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทีท่ าหน้าทีเ่ สนอบุคคลเป็ นกรรมการเพน่อใหู้สู้ อน หุน้ พิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนัน้ ๆ
ไม่ได้เป็ นกรรมการหรนอประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
4.กรรมการ ูู้บริหาร หรนอบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้อง สามารสทาธุรกรรมซึ่งเป็ นปกติทางการค้าทัวไปของบริ
่
ษ ัท
และบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทัวไปในสสานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทัง้ นี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมาย
ประกาศหรนอคาสังของทางการก
่
าหนด
5.มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีท่มี คี วามจาเป็ น ให้แจ้งประธานกรรมการหรนอเลขานุ การ
คณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
6.มีบทบาทหน้าทีใ่ นการพิจารณาวาระต่างๆ ทีน่ าเข้าสู่ทป่ี ระชุม มีส่วนร่วมในการซักสามและแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารส ซึง่ รวมทัง้ ประเด็นเรน่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7.มีหน้าทีด่ แู ลด้านธรรมาภิบาลของบริษทั ทีเ่ หมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะการประกอบธุรกิจและความเสีย่ งต่างๆ
หลักปฏิ บตั ิ 3.6 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและกิ จการที่ลงทุน
คณ ะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ยเพน่ อรั ก ษ าูลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท
โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตัง้ บุ คคลทีจ่ ะส่งไปเป็ นกรรมการ หรนอููบ้ ริหาร หรนอููม้ อี านาจ
ควบคุมในบริษทั นัน้ เว้นแต่เป็ นบริษทั ขนาดเล็กทีเ่ ป็ น Operating Arms ของบริษทั ให้กรรมการููจ้ ดั การเป็ นููแ้ ต่งตัง้
โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ูู้บริหาร หรนอูู้มอี านาจควบคุม จะต้องดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท
ย่อยเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มีการทา
รายการต่างๆ เป็ นไปอย่างสูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง รวมสึงมีการรายงานและเปิ ดเูยข้อมูลฐานะ
การดาเนินงาน และรายการทีส่ าคัญต่อบริษทั อย่างครบส้วนเพียงพอ
หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอน่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการสนอหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรนออาจต้องลงทุนเพิม่ เติมมีนัยสาคัญต่อบริษทั ในกรณีท่จี าเป็ นคณะกรรมการ
บริษทั ดูแลให้มกี ารจัดทา Shareholders’ agreement หรนอข้อตกลงอน่น เพน่อให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับอานาจในการบริหาร
จัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรน่องสาคัญ การติดตามูลการดาเนินงาน เพน่อสามารสใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทา
งบการเงินของบริษทั ได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
หลักปฏิ บตั ิ 3.7 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประเมิน ูลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ อ ย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ เพน่อ ให้
คณะกรรมการบริษัท ร่ว มกัน พิจารณาูลงานและปั ญ หา เพน่อ ปรับ ปรุงแก้ไขต่ อไป รวมสึงการน าูลการประเมิน ไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
บริษทั จัดให้มกี ารเปิ ดเูยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และูลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยรวม
ทัง้ คณะ หรนอ กรรมการเป็ น รายบุ คคลด้วยวิธีประเมิน ตนเอง (Self-Evaluation) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี /
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง คณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีป ระเมิน แบบไขว้ (Cross-Evaluation)
ร่วมด้วยก็ได้
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจัดให้มที ป่ี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินูลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเูยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
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หลักปฏิ บตั ิ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้
คณะกรรมการบริษทั มีการกากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้าง
ทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรนอร่วมสัมมนาทีเ่ ป็ น
การเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเปิ ดเูยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One
Report)
คณะกรรมการดูแลให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลที่ไ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะนาและมีข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งรวมสึงความเข้าใจในวัตสุ ประสงค์ เป้ าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์ก ร
ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ
หลักปฏิ บตั ิ 3.9 การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารส
เข้า สึ ง ข้อ มู ล ที่จ าเป็ น และมีเลขานุ ก ารบริษั ท ที่มี ค วามรู้แ ละประสบกา รณ์ ท่ีจ าเป็ นและเหมาะสมต่ อ การสนั บ สนุ น
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั โดย
1.ฝ่ ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สาคัญ ให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันท าการก่อ น
วันประชุม ในกรณีทก่ี รรมการต้องการเอกสารเพิม่ เติมให้ติดต่อขอจากกรรมการููจ้ ดั การหรนอเลขานุ การบริษทั ได้ ในกรณีท่ี
จาเป็ น คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรนอููป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยสนอเป็ นค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
2.บริษัทกาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่ างๆ ไว้ล่วงหน้ าในแต่ ละปี และแจ้ งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพน่อให้สามารสจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริษทั ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อปี
2.6 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
2.7 การประชุมคณะกรรมการคณะอน่นๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
3.องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็ นไปตามประกาศ หรนอกฎบัตรของแต่ละคณะ ในส่วนของ
การประชุม คณะกรรมการบริษัท นัน้ ก าหนดให้องค์ป ระชุม ขณะลงมติค วรมีกรรมการไม่ น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
4.คณะกรรมการบริษั ท สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการูู้ จ ัด การเชิญ ูู้ บ ริห ารระดับ สูง เข้า ร่ ว มประชุ ม เพน่อ ให้ ข้อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมที่จาเป็ นต่ อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพน่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้ทาความรู้จกั
ููบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแูนการสนบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
5.ดูแลให้มกี ารจัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษทั ทีม่ เี นน้อหาครบส้วน
6.จัดให้มกี ารหารนอร่วมกันระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นููบ้ ริหารโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และควรแจ้งให้กรรมการููจ้ ดั การทราบสึงูลการประชุมด้วย
7.แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัททีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุ นการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้รบั การอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนน่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรนอการปฏิบตั ิหน้ าที่
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เลขานุ การบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิ ดเูยคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริษัทในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษทั
8.เลขานุ การบริษทั ได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนน่องทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใน
กรณีทม่ี หี ลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษทั ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิ บตั ิ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั มีการสรรหาและพัฒนากรรมการููจ้ ดั การและููบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่อการขับเคลน่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย ดังนี้
1.พิจารณาหรนอมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพน่อดารงตาแหน่งกรรมการููจ้ ดั การ
2.ติดตามดูแลให้กรรมการูู้จดั การดูแลให้มูี บู้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษทั หรนอ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรร่วมกับกรรมการููจ้ ดั การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและ
แต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลทีก่ รรมการููจ้ ดั การเสนอให้เป็ นููบ้ ริหารระดับสูง
3.มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับูิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารทีส่ าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และใน
การสรรหาููบ้ ริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่ กี ารพิจารณาบุคคลทัง้ จากภายในและภายนอก รวมสึงจัด
ให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาููบ้ ริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแูนการสนบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
4.ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการูู้จ ัดการและูู้บริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนา เพน่อเพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
5.กรรมการููจ้ ดั การ ดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน
5 บริษทั
ูู้บ ริห ารระดับ สูง จะไปดารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัท อน่น ยกเว้น บริษัท ที่เป็ น ธุ รกิจ ครอบครัว ใกล้ชิด
(Immediate Family) ทีไ่ ม่ใช้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากนัก จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนดารง
ตาแหน่ง สาหรับกรรมการููจ้ ดั การจะไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั อน่น ยกเว้น บริษทั ที่เป็ นธุรกิจครอบครัวใกล้ชดิ
(Immediate Family) ทีไ่ ม่ใช้เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากนัก จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนดารง
ตาแหน่ ง ทัง้ นี้ การดารงตาแหน่ งในบริษทั อน่นๆ ทุกบริษทั ต้องไม่ขดั กับข้อกาหนด หรนอกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับอน่นที่
เกีย่ วข้อง และต้องแจ้งให้บริษทั ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ หรนอวันทีด่ ารงตาแหน่ง
บทบาทของกรรมการผูจ้ ดั การ
1.มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับูิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท ให้เป็ นไป
ตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละอานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
2.กากับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร
บทบาทผูบ้ ริหารระดับสูง
1.มีบทบาทหน้ าที่และความรับูิดชอบในการนาโยบายและกลยุทธ์ รวมสึงกรอบการกากับดูแลความเสี่ ยงที่ดี
การกาหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลของบริษทั มาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและต่อเนน่อง
2.ก าหนดกระบวนการและระบบงาน รวมสึงการมีระบบการบริห ารความเสี่ย งในภาพรวมและประเภทต่ างๆ
ตลอดจนควบคุมความเสีย่ งของบริษัท ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ รวมทัง้ ทบทวนกระบวนการและระบบการ
บริหารความเสีย่ ง รวมสึงเพดานความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
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3.ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีค่ านึงสึงความเสีย่ ง รวมทัง้ สนอ่ สารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
4.รายงานฐานะความเสี่ย ง ประสิท ธิภ าพ และแนวทางการบริห ารความเสี่ย ง ตลอดจนปั จจัย และปั ญ หาที่มี
นัยสาคัญ และสิง่ ที่ต้องแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพน่อพิจารณา
กาหนดแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา รวมทัง้ ดูแลให้การรายงานดังกล่าว สูกต้อง ครบส้วน และทันเวลา
5.กาหนดโครงสร้างหน้าทีแ่ ละความรับูิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรนอสายการรายงานทีเ่ หมาะสมและชัดเจน
6.จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารสอย่างเพียงพอ สาหรับการทาหน้ าที่ด้านการบริ หารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
หลักปฏิ บตั ิ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมิ นผล
คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินูลทีเ่ หมาะสม โดยคานึงสึง
ความเสีย่ งในปั จจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนความยังยน
่ นของบริษทั ดังนี้
1.การก าหนดค่ า ตอบแทนและการประเมิน ูลการปฏิบ ัติง านของประธานกรรมการและกรรมการูู้จ ัด การ
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นูู้ ดาเนินการ โดยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่คลอบคลุมูลการ
ดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแูนกลยุทธ์ขององค์กร ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมสึงความรับูิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และููม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบูลประเมินข้างต้น
หรนออาจมอบหมายให้ประธานสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นููพ้ จิ ารณาและสนอ่ สารูลการพิจารณาให้ประธานกรรมการ
และกรรมการููจ้ ดั การทราบ
2.บุคลากรได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด และเพน่อประโยชน์
สูงสุด ของบริษัท โดยระดับ ค่าตอบแทนที่เป็ น เงิน เดนอ น โบนัส และูลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้อ งกับ ูลการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละคน โดยคานึงสึงความเสีย่ งในปั จจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตและความยังยน
่ นของบริษทั
3.คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินูลงานสาหรับทัง้ องค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีการศึกษาทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของููส้ อน หุน้ ซึง่ มีูลต่ออานาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ
รวมสึงดูแลให้มกี ารเปิ ดเูยข้อมูลตามตามข้อตกลงต่างๆ ทีม่ ูี ลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิ บตั ิ 4.4 การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค คลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารส ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นธรรม เพน่อรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารสขององค์กรไว้
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพน่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับ
รองรับการเกษียณ รวมทัง้ สนับสนุ นให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลนอกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงอายุและระดับความเสีย่ ง
หลักปฏิ บตั ิ 4.5 การพิ จารณาทางวิ นัย
บริษัท ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาทางวินั ย สาหรับ กรรมการ ูู้บ ริห าร และพนั ก งานไว้ โดยจัด ให้มี
คณะกรรมการทีจ่ ะพิจารณาความูิดทางวินยั ให้เป็ นไปตามระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนด
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หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิ บตั ิ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรนอููท้ เ่ี กีย่ วข้อง และมีความรับูิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1.ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแูนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน และการติดตามูลการดาเนินงาน
2.ส่ ง เสริม การสร้า งนวัต กรรมเพน่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กิจ การตามสภาพปั จจัย แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ย นแปลงอยู่ เสมอ
ซึง่ ครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบ พัฒนาูลิตภัณฑ์บริการ การวิจยั
และกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมนอกับคู่คา้
หลักปฏิ บตั ิ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับูิดชอบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของูู้มสี ่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแูนดาเนินการ (Operational Plan) เพน่อเป็ นแนวทางให้
ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนิ นการสอดคล้องกับวัตสุ ประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแูนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่
เป็ นไปด้วยความยังยน
่ น โดยมีแนวปฏิบตั คิ รอบคลุมเรน่องดังต่อไปนี้
1.ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
และลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและูลประโยชน์อ่นน ๆ ทีเ่ ป็ นธรรม การจัด
สวัสดิการทีไ่ ม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรนอมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การทางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมสึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนา
ทักษะการทางานในด้านอน่นๆ
2.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง และคานึงสึงความเป็ นธรรม การเก็บ
รักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย การติดตามวัดูลความพึงพอใจของลูกค้าเพน่อการพัฒนาปรับปรุงูลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทาอย่างมีความรับูิดชอบ
ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจูิด หรนอใช้ประโยชน์จากความเข้าใจูิดของลูกค้า
3.ความรับผิ ดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซน้อจัดจ้างและเงน่อนไขสัญญาหรนอข้อตกลงทีเ่ ป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมีบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ชีแ้ จงและดูแลให้ค่คู า้ เคารพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็ นธรรม รับูิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมสึงติดตามตรวจสอบและประเมินูลคู่คา้ เพน่อพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยน
่ น
4.ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ชุม ชน น าความรู้และประสบการณ์ ทางธุรกิจ มาพัฒ นาโครงการที่สามารสสร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดูลความคนบหน้าและความสาเร็จในระยะยาว
5.ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ป้ อ งกัน ลด จัด การและดูแลให้ม นั ่ ใจว่ าบริษัท จะไม่ สร้างหรนอ ก่อ ให้เกิด
ูลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การใช้ไฟฟ้ า/พลังงาน การใช้น้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการของเสียที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจ และการปล่อยก๊าซเรนอนกระจก เป็ นต้น
6.การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเูยโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และไม่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
7.การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการบริษทั
มีการอนุ มตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแส ซึง่ ได้
เปิ ดเูยบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษทั ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
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หลักปฏิ บตั ิ 5.3 การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิูล โดยคานึงสึงูลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพน่อให้สามารสบรรลุวตั สุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักได้อย่างยังยน
่ น ดังนี้
1.ตระหนักสึงความจาเป็ นของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีูลกระทบต่อ
กันและกัน
2.ตระหนักว่ารูป แบบธุ รกิ จ (Business Model) ที่ต่ างกัน ท าให้เกิดูลกระทบต่ อทรัพ ยากรที่ต่ างกัน ค านึงสึง
ูลกระทบและความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพนน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับูิดชอบและสร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยน
่ น
3.ดูแลให้มนใจว่
ั ่ าในการบรรลุวตั สุประสงค์แ ละเป้ าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิูล โดยคานึงสึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายในและภายนอก
อยู่เสมอ
หลักปฏิ บตั ิ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทจัด ให้มีกรอบการกากับ ดู แล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพน่อให้กจิ การสามารสบรรลุวตั สุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดย
1.จัดให้มีนโยบายในเรน่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมสึงการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพน่อรองรับในกรณีทไ่ี ม่สามารสจัดสรรทรัพยากรได้
เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้
2.จัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ
3.ดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมสึงการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักปฏิ บตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ควบคุมและดูแลให้มีกรอบการกากับดูแลความเสีย่ งที่ดี (Risk Governance Framework)
มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ
เหมาะสมกับสสานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้มกี ารปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีค่ านึงสึงความเสีย่ ง (Risk Culture)
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการและููบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มี
การกากับดูแล ติดตาม และพัฒ นาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่ อเนน่ อง เพน่อให้มนใจว่
ั ่ ามาตรการต่ างๆ ยังคงมีความ
สอดคล้องและทันต่อปั จจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและอาจส่งูลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
จึงได้จดั ตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ งขึน้ เพน่อบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีหน้าทีค่ วามรับูิดชอบ ดังนี้
1.วางแูนในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทุกด้านของบริษทั
2.กากับและดูแลการพัฒนา การวิเคราะห์และจัดทารายงานรายละเอียดความเสีย่ งต่างๆ
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพน่อให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์การบริหารความเสีย่ งใหม่ๆ
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสีย่ งและจัดทาแนวทางการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพน่อให้เป็ นแนวทางในการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั
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การควบคุมภายใน
มีการกาหนดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพน่อให้มกี ารควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ดังนี้
1.มีการกาหนดหน้าที่ ความรับูิดชอบและขอบเขตอานาจอนุมตั ทิ ช่ี ดั เจน พร้อมทัง้ มีระบบควบคุมดูแลทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ
2.มีกลไกในการตรวจสอบและส่วงดุลอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการในการตรวจทานความสูกต้อง ครบส้วน
ในแต่ละขัน้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน รวมสึงมีหน่ วยงานทีท่ าหน้าทีใ่ นการ
ควบคุม กากับ และตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระและสามารสทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิูล โดยกาหนดหน้าทีค่ วามรับูิดชอบของ
แต่ละหน่ วยงานอย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรนอข้อบังคับภายในของ
บริษัท ทัง้ นี้ ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและส่วงดุล รวมสึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับูิดชอบของหน่ วยงานหรนอ
บุคคลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3.มีก ารดูแ ลให้ห น่ วยงานต่ างๆ ทัง้ หน่ วยงานธุ รกิจ หน่ ว ยงานที่ท าหน้ าที่ค วบคุ ม และหน่ วยงานปฏิบ ัติก าร
มีทรัพยากรและบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารส และประสบการณ์ท่เี พียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน รวมสึงการจัด
ความสาคัญของตาแหน่ งหรนอสสานภาพของหัวหน้าแต่ละหน่ วยงานให้สูงเพียงพอ เพน่อให้สามารสปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิูล
4.มีการควบคุมดูแลการจัดทาและบันทึกบัญชีสาหรับทุกกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้ มีระบบรายงานทางบัญชีและ
การเงินทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสสานะการเงิน ูลการดาเนินงาน และความเสีย่ งของบริษทั ทีส่ ูกต้อง ทันกาล
5.มีระบบควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการดูแลป้ องกันพนน้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ ของบริษทั รวมสึงสิทธิในการเข้าสึง
พนน้ ทีส่ าคัญและสิทธิในการเข้าสึงทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
หลักปฏิ บตั ิ 6.2 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท จัด ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารสปฏิบ ัติห น้ าที่ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและอิสร ะ
โดยคณะกรรมการบริษัทหรนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นสึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และให้ความสาคัญ
กับการทบทวนระบบทีส่ าคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอหรนออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หลักปฏิ บตั ิ 6.3 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั กาหนดหลักการเพน่อไม่ให้กรรมการ ููบ้ ริหาร พนักงาน และููท้ เ่ี กีย่ วข้อง มุ่งแสวงหาูลประโยชน์ของตนเอง
หรนอกลุ่มบุคคล ดังนี้
1.กาหนดแนวทางให้กรรมการ ููบ้ ริหาร พนักงาน และููท้ เ่ี กีย่ วข้อง ไม่ดาเนินการใดๆ อันเนน่องจากูลตอบแทนที่
ไม่ควรได้รบั ตามปกติ หรนอตามเงน่อนไขของบริษทั
2.กาหนดแนวทางให้กรรมการ ููบ้ ริหาร พนักงาน ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมทีต่ นเองมี
ูลประโยชน์เกีย่ วข้อง
3.กาหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และประกาศใหู้เู้ กีย่ วข้องรับทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรสนอปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเูยในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
4.กาหนดแนวทางให้มีการทารายการกับูู้ท่เี กี่ยวข้องบนพน้นฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ท่ีแท้จริงสมเหตุ สมูล
รวมทัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมเหมนอนกับการทารายการลูกค้าทัวไป
่
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5.กาหนดแนวทางไม่ให้กรรมการ ููบ้ ริหาร พนักงาน รับูลประโยชน์อ่นน ใดจากููท้ เ่ี กีย่ วข้องในเรน่องทีต่ อ้ งพิจารณา
หรนอตัดสินใจ
6.กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบสึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางูลประโยชน์
และได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ ากับดูแล
บริษทั
7.กาหนดให้มีการเปิ ดเูยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรนอความขัดแย้งทางูลประโยชน์ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
8.กาหนดให้กรรมการ ููบ้ ริหาร และููท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการซนอ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวเพน่อรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเูยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี /รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
9.กาหนดให้ก รรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ ละวาระการประชุม รายงานการมีส่ว นได้เสีย และไม่อ ยู่ร่ว มในการ
พิจารณาวาระนัน้ เพน่อให้กรรมการอน่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเูยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั
10.กาหนดให้กรรมการมีหน้าทีจ่ ดั ทาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ดูแลให้การเปิ ดเูยข้อมูลในส่วน
ของตนมีความครบส้วน สูกต้อง เช่น ข้อมูลููส้ อน หุน้ ของกลุ่มตน เป็ นต้น
หลักปฏิ บตั ิ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัท สนอ เป็ น หลัก การสาคัญ ในการดาเนิ น ธุร กิจที่จะไม่ สนับ สนุ น กิจการ กลุ่ม บุ ค คล หรนอ บุ ค คลที่มีส่ว นร่ว ม
หรนอ รู้เห็น กับ การแสวงหาูลประโยชน์ อ ัน ไม่ พึง ได้รบั ไม่ ว่ าทางตรงหรนอ ทางอ้อ มจากการใช้อ านาจหน้ าที่โดยมิช อบ
มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุ นและให้ความร่วมมนอกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการอนุ มตั ิ
นโยบายต่ อต้านการคอร์รปั ชัน มาตรการต่ อต้านการคอร์รปั ชั น กาหนดแนวปฏิบ ัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิ ดเูยใน
เว็บไซต์บริษทั และกาหนดแนวทางในการติดตามประเมินูลการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน พร้อมกาหนดให้
บริษัทและบริษทั ย่อยเข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
หลักปฏิ บตั ิ 6.5 ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลให้บริษทั มีกลไกในการรับเรน่องร้องเรียน และการดาเนินการกรณีทม่ี กี ารแจ้ง
เบาะแส รวมทัง้ เปิ ดเูยกระบวนการและช่องทางการรับเรน่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั หรนอแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ดังนี้
1.กาหนดให้มีช่ องทางการร้องเรียนของูู้มีส่วนได้เ สีย ที่มีความสะดวกู่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จดหมาย
โทรศัพท์ หรนออน่นๆ โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรนอคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
2.มีน โยบายและแนวทางที่ช ัด เจนในกรณี ท่ีมีก ารชี้เบาะแส โดยก าหนดช่อ งทางให้สามารสแจ้งโดยตรงได้ท่ี
กรรมการููจ้ ดั การ ููบ้ ริหารสูงสุดของหน่ วยงานตรวจสอบ ููบ้ งั คับบัญชา หรนอู่านทางเว็บไซต์ของบริษทั กรณีทเ่ี ป็ นเรน่อง
เกี่ยวข้องกับูู้บริหารระดับสูง หรนอกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่ อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
3.บริษทั มีนโยบายการคุม้ ครองููแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันและกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการยุตขิ อ้ ร้องเรียน
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หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิ บตั ิ 7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กรรมการดูแ ลให้มีก ารปฏิบ ัติต่ อ ูู้มีส่ว นได้ เสีย ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งเป็ น ธรรม รับ ูิด ชอบรายงานทางการเงิน และ
การเปิ ดเูยข้อมูลอย่างสูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทได้เปิ ดเูยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของกิจการ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด รวมสึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีก่ ากับดูแลกิจการของบริษทั ข้อมูลทีจ่ ะเปิ ดเูย
จะต้องู่านการกลันกรองจากูู
่
ร้ บั ูิดชอบให้มคี วามครบส้วนสูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของููล้ งทุน การเปิ ดเูย
จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากููม้ อี านาจของบริษทั โดยจะไม่เปิ ดเูยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ลูกค้า คู่คา้ ให้แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ จะได้รบั อนุ ญาตหรนอจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนทาให้เกิดความ
เข้าใจูิดในสาระสาคัญ โดยแยกการเปิ ดเูยข้อมูลออกเป็ น ดังนี้
1.ประเภทของข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเูย
1.1 การเปิ ดเูยูลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสอบทานและฉบับ
ตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis : MD&A) เพน่อประกอบการเปิ ดเูยงบการเงินทุกๆ ไตรมาส ทัง้ นี้ เพน่อใหูู้้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
และเข้าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและูลการดาเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้
นอกเหนนอจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.2 รายงานความรับูิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของููส้ อบ
บัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
1.3 รายงานนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี คู่ มนอ จรรยาบรรณ นโยบายการบริห ารความเสี่ย ง
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และูลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ู่านช่องทางต่างๆ
เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและูู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนสึงภาระ หน้าที่ และความ
รับูิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรนอลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าตอบแทนทีเ่ ปิ ดเูย
รวมสึงค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อย
1.5 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม
และจานวนครัง้ ที่ก รรมการแต่ ละท่ านเข้าร่วมประชุม ในปี ท่ีู่ านมา ูลการประเมิน การปฏิบ ัติห น้ าที่ และการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่ อเนน่องของคณะกรรมการบริษทั ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
1.6 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอน่นทีู่ สู้ อบบัญชีให้บริการ
1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ เงน่อนไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการเปิ ดเูยสารสนเทศตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดแนวทางไว้ รวมสึงตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเูยรายการได้มา
หรนอจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกีย่ วโยงกัน การเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นต้น
1.8 เปิ ด เูยคุ ณ สมบัติและประสบการณ์ ข องเลขานุ ก ารบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมู ล ประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.9 เปิ ดเูยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบ ัติงานของบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) และบน
เว็บไซต์ของบริษทั
1.10 เปิ ดเูยข้อมูลอน่นๆ ตามทีห่ น่วยงานทีก่ ากับดูแลกาหนด
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2.ช่องทางในการเปิ ดเูยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้
2.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
- งบการเงินของบริษทั
- มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมููส้ อน หุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ
2.2 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report))
2.3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลบริษทั )
2.4 เว็บไซต์ของบริษทั www.ratchthani.com
3.สนอ่ มวลชน สนอ่ สิง่ พิมพ์ และสนอ่ อน่นๆ (ูลการดาเนินงานรายไตรมาส คาชีแ้ จงกรณีเหตุการณ์สาคัญและอน่นๆ)
4.การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
5.การพบปะให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting)
6.การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow/Conference)
7.สนอ่ มวลชน สนอ่ สิง่ พิมพ์ และสนอ่ อน่นๆ
หลักปฏิ บตั ิ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารสในการชาระหนี้ ดังนี้
1.ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั อย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีส้ งึ ปั ญหา
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารสในการชาระหนี้
2.ในการอนุมตั กิ ารทารายการใดๆ หรนอการเสนอความเห็นให้ทป่ี ระชุมููส้ อน หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้
การทารายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนน่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรนอความสามารสในการ
ชาระหนี้
หลักปฏิ บตั ิ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั มีแูนในการแก้ไขปั ญหา หรนอมีกลไกอน่นทีจ่ ะสามารสแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่
กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรนอมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา ทัง้ นี้ ภายใต้การคานึงสึงสิทธิของููม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
1.ในกรณีทก่ี จิ การมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่สามารสชาระหนี้หรนอมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั มีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ ดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเูยข้อมูล
2.ดูแลให้กจิ การกาหนดแูนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงสึงความเป็ นธรรมต่อููม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมสึง
เจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสสานะอย่างสม่าเสมอ
3.การพิจ ารณาตัด สิน ใจใดๆ ในการแก้ไ ขปั ญ หาทางการเงิน ของบริษัท ไม่ ว่ าจะด้ว ยวิธีก ารใดเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมูล
หลักปฏิ บตั ิ 7.4 รายงานความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดทารายงานความยังยน
่ นตามความเหมาะสม โดย
1.คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเูยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มอน จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ่อพนักงานและููม้ สี ่ว นได้

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุงปี 2564

หน้า 18

เสีย ซึ่งรวมสึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุ ษยชน รวมทัง้ ความรับูิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยคานึงสึงกรอบการรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศหรนอในระดับสากล ทัง้ นี้จะเปิ ดเูยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
2.คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิ ดเูยเป็ นเรน่องทีส่ าคัญและสะท้อนการปฏิบตั ทิ จ่ี ะนาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยังยน
่ น
หลักปฏิ บตั ิ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั กาหนดให้มูี รู้ บั ูิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพน่อเป็ นศูนย์กลางรับูิดชอบในการสนอ่ สารกับููล้ งทุนสสาบัน
ููส้ อน หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับููบ้ ริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษทั
กรรมการูู้จดั การ ูู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุ การบริษัท และหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
ได้รบั มอบหมายให้เป็ นููท้ าการสนอ่ สารสารสนเทศใดๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ สามารสมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งดาเนินการสน่อสารสารสนเทศแทนตนได้แต่ให้จากัดเฉพาะเรน่องทีเ่ กี่ยวข้องกับงานในความรับูิดชอบของููไ้ ด้รบั มอบ
อานาจดังกล่าวเท่านัน้
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิ บตั ิ 8.1 สนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรือ่ งสาคัญ
1.ููส้ อน หุน้ มีสทิ ธิพน้น ฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั แจ้งใหู้สู้ อน หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
การประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุน้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น
การได้รบั รูข้ า่ วสารเกีย่ วกับฐานะและูลประกอบการของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้เปิ ดเูยนโยบายในการสนับสนุ น หรนอส่งเสริมูู้สนอหุ้นทุกกลุ่ม รวมสึงูู้สนอหุ้น
ประเภทสสาบัน ให้เข้าร่วมประชุมููส้ อน หุน้
2.บริษทั จัดให้มกี ารประชุมููส้ อน หุน้ เป็ นประจาทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดนอน นับจากวันสิน้ สุด
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึ่งการประชุมูู้สอน หุน้ คราวอน่นนอกเหนนอจากนี้จะจัดขึน้ เมน่อมีความจาเป็ นตามแต่ละกรณี โดยเรียก
การประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
3.บริษัทจะจัดส่งหนังสนอเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้ าก่อน
วัน ประชุ ม ูู้สน อ หุ้น ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และมอบหมายให้ บ ริษั ท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของบริษทั เป็ นููจ้ ดั ส่งข้อมูลให้แกูู่้สอน หุน้ ตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด และจะเูยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวู่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวัน
นัดประชุมููส้ อน หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 8.2 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.ในการประชุมููส้ อน หุน้ บริษทั กาหนดสิทธิของููส้ อน หุน้ ในเรน่องต่างๆ ดังนี้
1.1 สิ ท ธิ ข องูู้ สน อ หุ้ น ในการเสนอชน่ อ บุ ค คลเพน่ อ เข้ า รับ การเลน อ กตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษทั กาหนดวิธกี ารใหู้สู้ อน หุน้ ส่วนน้อยเสนอชน่อบุคคลดังกล่าวู่านคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดนอนก่อนวันประชุมููส้ อน หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของููไ้ ด้รบั การเสนอชน่อ
1.2 ููส้ อน หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครัง้ โดยสามารสเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระทีู่ สู้ อน หุน้ รายใดมีสว่ นได้เสีย และมีขอ้ กาหนดของ
กฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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1.3 บริษทั จะจัดให้มกี ารเูยแพร่สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั แกู่สู้ อน หุน้ อย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ในการประชุ ม แต่ ละครัง้ เช่ น หนังสนอ เชิญ ประชุม จะระบุ เหตุ ู ลของการพิจารณาในแต่ ละวาระ โดยมีข้อ มูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ดว้ ย รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
(แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง ได้จ ัด ท าขึ้น ตามแนวทางที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4 สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลและสอดสอนกรรมการ
1.5 สิทธิในการแต่งตัง้ ููส้ อบบัญชี
1.6 ูู้สนอ หุ้ น สามารสมอบฉั น ทะให้บุ ค คลอน่น เป็ นตัว แทนของูู้สนอ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได้ โดยทาหนัง สนอมอบฉันทะตามรูปแบบทีก่ ฎหมายกาหนด และคณะกรรมการบริษทั สนับสนุ น
ใหูู้้สนอหุ้นใช้หนังสนอมอบฉันทะรูปแบบทีูู่้สนอหุ้นสามารสกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชน่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลนอกในการมอบฉันทะของููส้ อน หุน้
1.7 ูู้สนอหุ้นสามารสตรวจสอบข้อ มูลการสนอหุ้นของตนเอง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ท่ี
บริษทั หรนอบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.ในการประชุ ม ูู้สนอ หุ้ น บริษั ท มีน โยบายให้ ก รรมการทุ ก คนมีห น้ า ที่เข้า ร่ ว มในการประชุ ม ูู้สนอ หุ้น ทุ ก ครัง้
โดยููส้ อน หุน้ สามารสซักสามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรน่องทีเ่ กีย่ วข้องได้ และจัดให้มกี ารอานวยความสะดวก
แกู่สู้ อน หุน้ ในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นใหู้สู้ อน หุน้ สามารสเข้าร่วมประชุมได้ เพน่อให้เกิดความเท่าเทียมกันดังนี้
2.1 สสานทีป่ ระชุมููส้ อน หุน้
ในการจัดประชุ ม ูู้สนอ หุ้ น แต่ ละคราว บริษัท จะจัด ให้มีก ารใช้สสานที่ป ระชุม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นพน้นที่ตงั ้ ของสานักงานใหญ่ ของบริษัท โดยสสานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับูู้สนอหุ้น มีเครน่อง
อานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์ สน่อสารในที่ประชุมที่
ทันสมัย เช่น เครน่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครน่องเขียน เป็ นต้น
บริษทั กาหนดให้นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมููส้ อน หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนููส้ อน หุน้ การนับคะแนนและ
แสดงูล เพน่อให้การดาเนินการประชุมสามารสกระทาได้รวดเร็ว สูกต้อง และแม่นยา
กรณีประชุมููส้ อน หุน้ ู่านสน่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษทั จะใช้ระบบควบคุมการประชุมทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
2.2 วัน เวลา เหมาะสม
นอกจากปั จจัยในเรน่องระยะเวลาตามข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว การกาหนดวันและเวลาประชุมบริษัท
จะพิจารณาสึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่ น ไม่ จดั ให้มีการประชุ มในช่วงวันหยุด เทศกาล วัน หยุดต่ อเนน่อ ง
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ประธานในทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมใหู้สู้ อน หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตัง้ คาสามต่อทีป่ ระชุมในเรน่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
2.3 การลงคะแนนเสียง
1) บริษัทจะจัดให้มกี ารลงมติวาระเพน่อพิจารณาเป็ นรายวาระ และลงมติเป็ นแต่ละรายการใน
กรณีทว่ี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการเลนอกตัง้ กรรมการ
2) บริษทั ได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสียงเพน่อใช้ในการลงมติทป่ี ระชุมทุกครัง้ ยกเว้นการประชุมูู้
สนอหุน้ ู่านสนอ่ อิเล็กทรอนิกส์จะจัดให้มรี ะบบการลงมติตามข้อ 1)
3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษทั จะแยกวิธกี ารนับคะแนน
เสียงไว้ดงั นี้
- คะแนนเสียงจากหนังสนอมอบฉันทะทีส่ ง่ มายังบริษทั ก่อนการประชุม
- คะแนนเสียงทีร่ วบรวมได้จากููท้ เ่ี ข้าร่วมประชุม
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4) ประธานทีป่ ระชุมจะเป็ นูู้รายงานูลการนับคะแนนเสียงจากหนังสนอมอบฉันทะทีส่ ่งมาก่อน
การประชุมรวมกับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
5) บริษทั จะกาหนดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นููส้ งั เกตการณ์การตรวจนับหรนอตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมููส้ อน หุน้ และเปิ ดเูยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.4 วาระการประชุม
1) บริษทั กาหนดให้มคี าชีแ้ จงและเหตุูลประกอบในแต่ละวาระหรนอประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสนอเชิญประชุมููส้ นอหุน้ หรนอในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการ
จากัดโอกาสของููส้ อน หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
2) บริษทั กาหนดหลักเกณฑ์การใหู้สู้ อน หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุ ม ูู้สนอ หุ้น อย่ างชัด เจนเป็ น การล่ วงหน้ า เพน่อ แสดงสึง ความเป็ น ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
พิจารณาว่าจะเพิม่ วาระทีู่ สู้ อน หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรนอไม่
2.5 การส่งคาสามล่วงหน้า
บริษัทกาหนดใหูู้้สนอหุ้นส่งคาสามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และแจ้งใหูู้้สนอหุ้นทราบพร้อมกับการส่ง
หนังสนอเชิญประชุมููส้ อน หุน้ นอกจากนี้ บริษทั เูยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาสามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 8.3 การเปิ ดเผยมติ ที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การเปิ ดเูยมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมููส้ อน หุน้ เป็ นไปอย่างสูกต้อง
และครบส้วน ดังนี้
1.เปิ ดเูยให้สาธารณชนทราบสึงูลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมููส้ อน หุน้ ภายในวันทาการ
สัดไปบนเว็บไซต์บริษทั
2.การจัดทารายงานการประชุมููส้ อน หุน้
2.1 บริษทั จัดให้มกี ารทารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครัง้ โดยบันทึกจานวนููส้ อน หุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอน่นเข้าร่วมประชุม ทัง้ จานวนรายและจานวนหุน้ รวมทัง้ สัดส่วน
ของจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเทียบกับจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมจะจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชน่อกรรมการูู้เข้าร่วม
ประชุม และกรรมการทีล่ าประชุม บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารแสดงูลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสใหู้สู้ อน หุน้ ตัง้ ประเด็นหรนอซักสาม นอกจากนี้ ยังมีการ
บันทึกคาสามคาตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารนอ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของููส้ อน หุน้ และูลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีูสู้ อน หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี้ ููส้ อน หุน้ สามารสอ่านรายละเอียด
ของรายงานการประชุมููส้ อน หุน้ ดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากบนเว็บไซต์ (www.ratchthani.com) ของบริษทั
3.บริษัท จัดเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การประชุ ม และแบ่ งข้อ มูลไว้เป็ น หมวดหมู่ เพน่อ ใหูู้้สนอหุ้น สามารสขอ
ตรวจสอบเอกสารได้
4.ููส้ อน หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรในรูปของเงินปั นูลโดยเท่าเทียมกัน
5.นอกเหนนอจากทีก่ ล่าวข้างต้น ููส้ อน หุน้ จะได้รบั สิทธิต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
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