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บทนา

บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นาที่ประสบความสาเร็ จอย่าง
ยัง่ ยืน และสามารถสร้ างมูลค่าระยะยาวให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุ กๆกลุ่ม ทัง้ นีเ้ พื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าว บริ ษัท
จึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ ความสาคัญ
ในส่ว นของจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ นกรอบที่ ส ะท้ อ นถึ ง คุณ ค่ า องค์ กร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ
มุง่ เน้ นให้ บคุ ลากรทุกระดับของบริ ษัท สามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับแต่ละกิจการของบริ ษัท
โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และปฏิบตั ิสอดคล้ องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง บริ ษัทเชื่ อมัน่ ว่า การ
กากับดูแลกิ จ การที่ ดีแ ละจรรยาบรรณธุ รกิ จ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความสาเร็ จสูงสุดในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ซึง่ จะก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ จากสังคมและสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท
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สารบัญ

หลักการดาเนินธุรกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี :1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบตั ิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
3.1 พนักงาน
3.2 ผู้ถือหุ้น
3.3 ลูกค้ า
3.4 คูค่ ้ า
3.5 เจ้ าหนี ้
3.6 คูแ่ ข่ง
3.7 สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
4.1 ประเภทของข้ อมูลข่าวสารที่มีการเปิ ดเผย
4.2 ผู้มีหน้ าที่ให้ ข้อมูลสารสนเทศ
4.3 กิจกรรมด้ านลงทุนสัมพันธ์
4.4 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ ษัท
5.3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท กับฝ่ ายจัดการ
5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
5.6 การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
5.7 การพัฒนากรรมการ
5.8 การต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่
5.9 แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
5.10 การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
5.11 การพิจารณาทางวินยั
5.12 การกากับดูแล
5.13 การพิจารณาทบทวน
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หลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles)
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) มีหลักการดาเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุม่ ธนชาต ดังต่อไปนี ้
1. สามารถแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม มีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะสันและ
้
ระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate Resilience)

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าหลักการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) หรื อหลักบรรษัทภิบาล เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
และเป็ นสิ่ง ที่มีความสาคัญต่อ การด าเนิน ธุรกิ จ ให้ มีก ารเจริ ญเติบโตที่ยั่งยื น คณะกรรมการบริ ษัท มีความตัง้ ใจที่จ ะ
ปฏิ บัติ ต ามหลัก การดัง กล่า ว โดยก าหนดนโยบายและทิ ศทางการด าเนิน งานของบริ ษั ทที่ ใ ห้ ค วามสาคัญต่อ ระบบ
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ภายใต้ การกากับดูแลอย่างจริ งจังของคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งมุ่งมั่น
ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนปรั บปรุ งเนื ้อหาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบตั ิ จริ ยธรรม และนโยบายการดูแล
สิ่งแวดล้ อมและสังคมให้ มีความสมบูรณ์ ตามแนวทางของทางการ อันประกอบด้ วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบ่งเป็ นหัวข้ อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ ทาหน้ าที่บริ หารงาน และสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึง
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตนตามสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขาย หรื อกา รโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้ รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการ
เข้ าร่ วมประชุม และข้ อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการ
ทัง้ ในที่ป ระชุม และส่งค าถามล่ว งหน้ า นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ตระหนักและให้ ความสาคัญ ถึง สิท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.1 บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวัน
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท ซึง่ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี ้จะจัดขึ ้นเมื่อมีความจาเป็ นตามแต่ละกรณี
โดยเรี ยกการประชุมนี ้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
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1.2 บริ ษัทกาหนดให้ เปิ ดเผยนโยบายในการอานวยความสะดวก สนับสนุน และส่งเสริ มผู้ถือหุ้น ทุกกลุม่ รวมถึง
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 บริ ษัทได้ มอบให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท เป็ นผู้
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย เป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิ ญประชุมมีรายละเอียดอย่า ง
ครบถ้ วน ทัง้ ข้ อ มูล วัน เวลา สถานที่ แ ละวาระการประชุม พร้ อมทัง้ ระบุวัต ถุป ระสงค์ เหตุผ ล และความเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบถึงเรื่ องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็ นปั จจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้ า
ร่ วมประชุม พร้ อมทังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้ าก่อนการประชุมโดยบริ ษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่จะต้ องมีการลงมติในที่ประชุม ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็ นการไม่เป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ มาเข้ าร่วมประชุม
1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุม
โบนัสประจาปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
1.5 บริ ษั ทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยเสนอชื่ อกรรมการให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริ ง
1.6 หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ได้ ระบุ ร ายละเอี ย ดในวาระการประชุ ม ต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งครบถ้ วน
ประกอบด้ วย
1.6.1) วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวั ติการศึกษา ประวัติการ
ทางาน จานวนบริ ษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่
เสนอ เช่น กรรมการ หรื อกรรมการอิสระ รวมทังข้
้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา และจานวนวาระ/ปี ที่เคย
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท
1.6.2) วาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด เลขทะเบียนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทังประเด็
้
นเกี่ยวกับความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี และค่าบริ การของผู้สอบบัญชี ไว้ อย่างชัดเจน
1.6.3) วาระพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล มีการแจ้ งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท อัตราเงิน
ปั นผลที่เสนอจ่าย พร้ อมเหตุผลและข้ อมูลประกอบ
1.6.4) ในหนังสือเชิญประชุม มีการระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ไว้ อย่างชัดเจน
1.7 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้ ง
ให้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมแจ้ งหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการรับเรื่ องที่เสนอมานันไว้
้ อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ
กรรมการล่วงหน้ าได้ โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.8 บริ ษัทพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกาหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปั จจัยตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ ประธานในที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

4

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
1.9 บริ ษัทกาหนดให้ นาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการนาโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด มาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการ
ประชุมสามารถกระทาได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และถูกต้ อง
1.10 บริ ษัทจัดให้ มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็ นรายวาระและลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณี ที่วาระนันมี
้
หลายรายการ และได้ จดั ทาบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ ในการลงมติที่ประชุมทุกครัง้
1.11 การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ
พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
1.12 บริ ษัทจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสาคัญในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
1.12.1) บันทึกการชีแ้ จงขันตอนการลงคะแนน
้
โดยแจ้ งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้ บตั ร
ลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบก่อนเริ่ มการประชุม
1.12.2) บันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นในวาระ
ต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม ได้ รับทราบ
1.12.3) บันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทัง้ บันทึกจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
1.12.4) บันทึกรายชื่อ พร้ อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมเพื่อให้
สามารถตรวจสอบถึงการมีสว่ นร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใน
วันทาการถัดไป และเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ratchthani.com
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
1.13 บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการทุกคนมีหน้ าที่เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้ องได้
1.14 บริ ษัทเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ
ของบริ ษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ วของบริ ษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยและผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทาที่เป็ นการเอาเปรี ยบไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของ
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
2.1 ก่อนจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
พร้ อมวาระล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ พร้ อมมีระเบียบวาระและความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศทุกคนจะได้ รับเอกสารอย่าง
ครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด (ไม่ต่ากว่า 7 วัน)
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2.2 บริ ษัทได้ ประกาศกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม พร้ อมทังเอกสารประกอบทั
้
งหมดฉบั
้
บ
ภาษาไทย ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ล่วงหน้ าภายใน 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้ าภายใน 7 วัน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้
ใช้ เว็บไซต์เป็ นหนึ่งในช่องทางในการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบถึงรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าให้ ทวั่ ถึงมาก
ที่สดุ ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นทางการในลาดับต่อไป
2.3 บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริ ษัทได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เพื่อเป็ นทางเลือก ใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ จั ดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้ อมกับหนัง สือนัดประชุมผู้ถื อหุ้น ทัง้ นีเ้ พื่อให้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันที่กาหนด ยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
2.4 หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดส่งพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ ระบุถึงรายละเอียด เอกสาร และหลักฐาน
ที่ ใ ช้ ใ นการมอบฉัน ทะไว้ อ ย่า งชัด เจน พร้ อมทัง้ แนะน าขัน้ ตอนที่ สะดวกในการมอบฉัน ทะ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถ
จัดเตรี ยมได้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
2.5 ข้ อกาหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองนัน้ บริ ษัทมิได้ กาหนด
กฎเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดที่ก่อให้ เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียง
กาหนดให้ รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านัน้ เพื่ อเป็ นการยืนยันว่าได้ มีการใช้ สิทธิ และ
มอบสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ที่พงึ ปฏิบตั ิ
2.6 บริ ษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ า
รับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ ประกาศแจ้ งรายละเอียดพร้ อมหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาไว้ อย่างละเอียดชัดเจน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นเวลา 3 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในการใช้ สิทธิ เสนอเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท และสิทธิในการเลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
2.7 บริ ษัทดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับของระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบการพิจารณาก่อน
การออกเสียงลงคะแนน
2.8 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ทังนี
้ ้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.9 บริ ษั ท ก าหนดแนวทางการป้ องกั น การใช้ ข้ อมู ล ภายในของบริ ษั ท เป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร ตามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยระบุไว้ ในรายงานประจาปี นาแจกและเผยแพร่
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกคนได้ รับทราบและปฏิบตั ิตาม
2.10 กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท มีแนวทางปฏิบตั ิที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนซึ่งถือ
หลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมทังรายงานการเปลี
้
ย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ต่อ คณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต ามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี ้กรรมการและ
ผู้บริ หารยังได้ รับทราบหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนด รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วย
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2.11 บริ ษัทกาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ของบริ ษัท แจ้ งต่อคณะกรรมการหรื อฝ่ ายสานัก
กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็ นผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทตนเองอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ า
ก่อนทาการซื ้อขาย
2.12 บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น โดยบริ ษัทได้ กาหนดห้ ามผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน กระทาการใดๆ ซึง่
เป็ นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้ อง
สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ในทุกปี ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
2.13 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่มีส่ว นได้ เสียในวาระใด งดเว้ นการมีสว่ นร่ วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนันๆ
้

3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน เช่น พนักงาน
และผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ คู่แข่ง เจ้ าหนี ้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
เป็ นสิทธิ ที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้ อตกลงที่ทาร่ วมกัน เนื่องจากตระหนักถึงความสัมพันธ์ และความร่ วมมือที่ดี
ระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อสร้ างความมัน่ คง เป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ได้ แก่
3.1 พนักงาน
บริ ษัทตระหนักว่าพนักงานของบริ ษัททุกคนมีคณ
ุ ค่าและเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงสนับสนุน
การพัฒนาและฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มี
การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยจัดตังให้
้ มีสวัสดิการด้ าน
การตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริ มการออมเงินของพนักงานและเพื่อเป็ น
หลักประกันแก่ พนักงานทุกคน ในกรณี ที่พนักงานเกษี ยณอายุ รวมถึงการสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีและ
คานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทางานด้ วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของบริ ษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี โดยบริ ษั ทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ทังก่
้ อนการประชุม วันประชุม และ
หลังการประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ เข้ าร่วมประชุม และได้ ใช้ สิทธิออก
เสียงในการประชุมโดยเท่าเทียมกัน
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3.3 ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้ าไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม และ
เปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบซึ่งเป็ นไปตามพันธกิจต่อลู กค้ าของบริ ษัท พัฒนาสู่การให้ บริ การที่เป็ นเลิศอย่าง
แม่นยารวดเร็ ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายตามรถยนต์
ประเภทต่างๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สนับสนุน และสร้ างความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งบริ ษัทเอาใจใส่ดแู ล
ลูกค้ าด้ วยการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานและรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา
3.4 คู่ค้า
บริ ษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื่ องการคัดเลือกคู่ค้าไว้ อย่าง
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ ตังอยู
้ ่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรี ยบเทียบเงื่อนไข
ราคา คุณภาพ และบริ การต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้ อมกับปฏิบตั ิตามพันธะกรณีที่ตกลงกัน ทังนี
้ ้เพื่อมุง่ หมายที่
จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในเรื่ องคุณค่าของสินค้ าและบริ การ เพื่อสร้ าง
ประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
3.5 เจ้ าหนี ้
บริ ษั ท ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เจ้ าหนี ้ โดยเฉพาะเรื่ อ งเงื่ อ นไข
ค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้ ไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้
เป็ นที่ทราบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาบริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้อย่าง
เป็ นธรรมมาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทาผิดข้ อตกลงที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้ของบริ ษัทแต่อย่างใด
3.6 คู่แข่ ง
บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและ
เปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ โดยบริ ษัทเน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใสและแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่กล่าวหาหรื อทาลายคู่แข่งทางการค้ า ไม่แสวงหาข้ อมู ลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและ
เปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับในด้ านต่างๆ เพื่อจะไม่เป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบต่อสังคมส่วนรวม โดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
และตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการทาประโยชน์ต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้ อม ซึ่งบริ ษัทได้ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้ วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
และชุมชน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยรายงานไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในรายงานประจาปี
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรั พย์ ของบริ ษัท หรื อต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อสิท ธิ ประโยชน์ ของ
ผู้ถื อหุ้น เพื่อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นและผู้สนใจลงทุน ทั่ว ไปรวมถึง นักลงทุน สถาบัน ได้ ทราบข่าวสารที่สาคัญ นัน้ อย่า งรวดเร็ ว
เท่าเทียมกัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็ นในการรักษาความลับของ
รายละเอี ย ดธุ ร กิ จ และกลยุทธ์ ก ารด าเนิ นงานที่ สาคัญ โดยบริ ษั ท จะไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูลใดๆ ที่ อ าจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีการรายงานการซื ้อขายหรื อถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกท่านต้ อง
รายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท
บริ ษั ท มุ่ง มั่น ที่จ ะเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่า งเท่า เที ย มกัน ต่อผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ของบริ ษั ท
ตลอดจนสาธารณชน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทมีแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และน่าเชื่อถือ ได้ แก่ การเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ratchthani.com โดยมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ
4.1 ประเภทของข้ อมูลข่ าวสารที่มีการเปิ ดเผย
4.1.1 การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกาไรขาดทุน ฉบับ สอบทานและฉบับตรวจสอบทุกบัญชี
ตลอดจนคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน ทุกๆ ไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้นนอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4.1.2 รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
4.1.3 รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง
ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
4.1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ
บริ ษัท ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มทีเ่ หมาะสมด้ วย ทังนี
้ ้ อยูใ่ นลักษณะ
ที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
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4.1.5 บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม
และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมาและให้ ความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมถึงการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
4.1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ
4.1.7 ข้ อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเผย
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท เป็ นต้ น
4.1.8 เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ ของหัวหน้ างานตรวจสอบ (Head of Audit) ไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1)
4.2 ผู้มีหน้ าที่ให้ ข้อมูลสารสนเทศ
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายสานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล
ส่วนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้ านเลขานุการของบริ ษัท ซึง่ สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทได้ อย่าง
สะดวก โดยติ ด ต่อ ผ่า นเลขานุก ารบริ ษั ท โทรศัพ ท์ หมายเลข 02-431-9000 ต่อ 2161 หรื อ ติ ด ต่ อ ผ่า นช่ อ งทางเมล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ irthani@thani.co.th บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท และในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัทอย่างชัดเจน
4.3 กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
4.3.1 กิจกรรมบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ที่จดั ขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่จะชี ้แจงข้ อมูลเกี่ ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และ
สือ่ มวลชนที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิน
ทุกๆ ไตรมาส
4.3.2 กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินงานบริ ษัทจดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่มา
ร่วมงาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ตา่ งๆ ขอนัดเข้ าพบผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษัท
4.4 การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
ในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการละเมิดทางตรงหรื อทางอ้ อม
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการในการชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของ
บริ ษัท การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้ าที่ (Accountability) ของ
คณะกรรมการที่มีต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 จานวนกรรมการ
บริ ษัทกาหนดให้ มีจานวนกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเป็
้ นไปตามความเหมาะสม ซึ่งขึ ้นอยู่กับประเภท
ขนาด และความซับซ้ อนของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
กาหนดให้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้ อยจานวน 1 ใน 3 ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรื อความสัมพันธ์
ใดๆ กับธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่
5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่หลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กับ
บริ ษัท ซึง่ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทควรพิจารณากาหนดองค์ประกอบความรู้ ความชานาญ
เฉพาะด้ านของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Skill Matrix) ที่เป็ นประโยชน์ ช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจ โดย
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่ได้ คานึงถึงข้ อจากัดเรื่ องเพศ ทังนี
้ ้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
รวมถึงจานวนปี ในการดารงตาแหน่ง กรรมการของแต่ละคน ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
2) ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการ
แต่งตัง้
4) กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องสามารถทาธุรกรรมซึ่งเป็ นปกติทางการค้ าทัว่ ไป
ของบริ ษั ท โดยต้ อ งเป็ นธุ รกรรมที่ เ ป็ นข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดี ยวกับ ที่วิ ญ ญูช น จะพึงกระทากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพล ทังนี
้ ้ ยกเว้ นธุรกรรม
ต้ องห้ ามที่กฎหมายประกาศหรื อคาสัง่ ของทางการกาหนด
5) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี ้
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กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานให้ แก่กิจการและกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
- มีจานวนไม่เกินกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัท
- มี คุณ สมบัติ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องกาหนด
- ไม่มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ขัด กับ หลัก เกณฑ์ ข องการเป็ นกรรมการอิ สระตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน
กาหนด
- มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
- กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจบริ ษัท
5.2 คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการอื
้
่นๆ ขึ ้นเพื่อช่วยศึกษา กลัน่ กรองและควบคุมดูแลงานด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
5.2.1 คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อ
กรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริ หารจะต้ องรายงานการ
ปฏิบตั ิงาน ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นเครื่ องมือสาคัญของคณะกรรมการบริ ษัทใน
การกากับดูแลการบริ หารงานให้ มีมาตรฐานที่ถูกต้ องและมีความโปร่ งใสตลอดจนให้ เป็ นไปตามระเบียบของ
ทางการและระเบี ย บของบริ ษัท เพื่ อ ให้ มี ก ารควบคุมภายในที่ ดี มี ระบบการรายงานที่ น่า เชื่ อ ถื อ และเป็ น
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องรวมทังผู
้ ้ ถือหุ้น
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึงความสาคัญในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงกาหนดให้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีอานาจหน้ า ที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยกาหนดบทบาทหน้ าที่
ไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการบริ ษัทให้
ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการ เพื่อให้ มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามหลัก ข้ อ พึง ปฏิ บัติ ที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น และเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ด้ า นธรรมาภิ บ าล
ในรายงานประจาปี จึงเห็นควรให้ คณะกรรมการบริ ษัททังคณะท
้
าหน้ าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณี
ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ กาหนดวาระการประชุมเรื่ อง การกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นวาระหนึ่ง
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
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5.2.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ด้ วยคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท มีหน้ าที่ในการควบคุม ดูแลและกลัน่ กรองการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทซึ่งในการปฏิบตั ิหน้ าที่
จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งด้ านต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ด้ วย คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการบริ หาร ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ วยอีกฐานะหนึ่ง มีหน้ าที่กาหนด
นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) รวมถึงการใช้ เครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ย งทัง้ ในส่วนของความเสี่ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ย งด้ านการตลาด ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติการ
ความเสี่ย งด้ า นกลยุท ธ์ ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่อ ง ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัท และให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฎิบตั ิ
ตามนโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสม่าเสมอ และทาการทบทวนระบบหรื อประเมิน
ประสิทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ โดยให้ เ ปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และใน
ทุก ๆ ระยะเวลาที่ พ บว่ า ระดับ ความเสี่ ย งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง รวมถึ ง การให้ ค วามส าคัญ กับ สัญ ญาณ
เตือนภัยล่วงหน้ าและรายงานผิดปกติทงหลาย
ั้
ทัง้ นี ไ้ ด้ ระบุ ร ายชื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย พร้ อมหลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ ก
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
5.3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้ มีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริ ษัท กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไป
ปฏิบตั ิ รวมถึงการแสดงความรั บผิดชอบตามหน้ าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้
คณะกรรมการมีบทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ โดยที่ผ่านมา บริ ษัทไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
คณะกรรมการเป็ นผู้ริเริ่ ม มีสว่ นร่วมในการจัดทา และอนุมตั ินโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ ในรายงานประจาปี
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีค่มู ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) สาหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึง่ ประกอบด้ วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยเผยแพร่ ไว้ ในรายงานประจาปี หรื อ
เว็บไซต์ของบริ ษัท
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริ ษัทเพื่อให้
ผู้บริ หารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยมของบริ ษัทในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
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5.3.4 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
คณะกรรมการเป็ นผู้ริเริ่ ม มีสว่ นร่วมในการจัดทา และอนุมตั ินโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ ในรายงานประจาปี
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
5.3.5 คณะกรรมการของบริ ษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 หรื อจานวนที่ใกล้ เคียงกับจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระ อาจได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ อีก
5.3.6 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งความขัด แย้ งของผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ
การพิจารณาการทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดย
ผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
5.3.7 บริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นการว่าจ้ างบุคคลภายนอกโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทได้
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ ฝ่าย ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย
5.3.8 คณะกรรมการได้ จัด ให้ มีแ ละเปิ ดเผยถึ ง ระบบควบคุม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ย ง
ของบริ ษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในไว้ ในรายงานประจาปี
5.3.9 บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
5.3.10 คณะกรรมการให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดย
คานึงถึงการสร้ างคุณประโยชน์หรื อผลกระทบต่อลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
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5.4 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี ้
เรื่องที่คณะกรรมการกากับดูแลให้ มี
การดาเนินการ

เรื่องที่คณะกรรมการดาเนินการ
ร่ วมกับฝ่ ายจัดการ

เรื่องคณะกรรมการให้ ฝ่ายจัดการ
เป็ นผู้รับผิดชอบต่ อการดาเนินงาน

1. กาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย
เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กรใน
การประกอบธุรกิจ
2. การกากับดูแลให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care)
และซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of loyalty) ต่อ
องค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
3. การกากับดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

1. การกาหนดกลยุทธ์ มาตรการ
และแผนธุรกิจประจาปี

1. บริ หารงานด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
กลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้
2. การตัดสินใจดาเนินงาน การจัดซื ้อ
จัดจ้ าง การรับบุคลากรเข้ าทางาน
ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้

2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสีย่ ง

3. การกาหนดอานาจดาเนินการ
และวงเงินที่เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ

ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ เป็ นบุคคลคนละคนกัน ซึ่งทังสองต
้
าแหน่งนี ้ต้ องผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่เหมาะสม
5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
5.5.1 บริ ษัทกาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละปี
และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้
ดังนี ้
- คณะกรรมการบริ ษัท ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
- คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
- คณะกรรมการบริ หาร ประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ การประชุมอยูใ่ นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
5.5.2 กรรมการมีห น้ าที่ เข้ า ร่ วมประชุมกรรมการทุกครั ง้ ยกเว้ นกรณี ที่ มีความจาเป็ นจริ ง ๆ ให้ แจ้ ง
ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
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5.5.3 จัดให้ มีการหารื อร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.5.4 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.5.5 ฝ่ ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้ งข้ อมูลที่สาคัญให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ า อย่างน้ อย 5
วันทาการ ก่อนวันประชุมในกรณีที่ก รรมการต้ องการเอกสารเพิ่มเติมให้ ติดต่อขอจากกรรมการผู้จัดการ หรื อ
เลขานุการบริ ษัทได้ ในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
5.5.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการ
จะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่
รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ นอกจากนี ้ กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้ าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่
นาเข้ าสูท่ ี่ประชุม ซึง่ รวมทังประเด็
้
นเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.5.7 กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนันเพื
้ ่อให้ กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ
โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.5.8 คณะกรรมการสนับ สนุน ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การเชิ ญ ผู้บริ ห ารระดับ สูง
เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จาเป็ นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ กรรมการได้ ทาความรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.6.1 คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านด้ วยตนเอง
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขต่ อไป
รวมถึงการนาผลการประเมินไปใช้ ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม หรื อเป็ นรายบุคคล บริ ษัทเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินไว้ ในรายงานประจาปี
5.7 การพัฒนากรรมการ
5.7.1 คณะกรรมการมี นโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะ
สนับสนุนกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในรายงานประจาปี
5.7.2 บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่ วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการ ที่จดั ขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สาหรับ
กรรมการให้ มากที่สดุ (มากกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนกรรมการทังคณะ)
้
และเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในรายงานประจาปี
5.7.3 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ ารับตาแหน่ง บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบ
ภาพรวมของธุร กิ จ โครงสร้ างผู้ถือ หุ้น คณะกรรมการชุดต่า งๆ โครงสร้ างองค์ กร ฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงแนวทางสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ ส่ง มอบเอกสารที่ สาคัญ ให้ กับ กรรมการใหม่ อาทิ เ ช่ น ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ บริ ษั ท
จรรยาบรรณทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นต้ น
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5.8 การต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
บริ ษัทถือเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลที่มีสว่ น
ร่วม หรื อรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พงึ ได้ รับไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อานาจหน้ าที่โดย
มิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน
5.9 แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามา
รั บผิดชอบ ในตาแหน่งงานบริ หารระดับสูง ที่สาคัญอย่างเหมาะสม เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ
พิจ ารณาบุค คลทัง้ จากภายในและภายนอก และจัด ให้ มีโครงการสาหรั บพัฒ นาผู้บ ริ หารควบคู่ไปกับ การ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.10 การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษัท
ที่กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตามหลักการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานกากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
5.10.1 การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการบริ ษัทนัน้ กรรมการแต่ละคน
ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 แห่ง และในกรณีที่เป็ นการดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการมีอานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างในบริ ษัทอื่น จะดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ หากเกินกว่าจานวนดังกล่าว กรรมการ
ควรมีความมัน่ ใจว่าได้ มีการจัดสรรเวลาเพียงพอต่อการทาหน้ าที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การเป็ น
กรรมการในกิจการอื่นๆ ต้ องไม่ขดั กับข้ อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.10.2 การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารของบริ ษัท
(ยกเว้ น บริ ษัทที่เป็ นธุรกิจครอบครัว) จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนดารง
ตาแหน่ง โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริ ษัทที่
สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทังนี
้ ้การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นๆ ทุกบริ ษัทต้ องไม่ขดั กับข้ อกาหนด
หรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้ อง และต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อวันที่ดารงตาแหน่ง
5.10.3 การแต่งตังบุ
้ คคลไปดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยตรง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตังบุ
้ คคลที่จะส่งไป
เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยนัน้ เว้ นแต่เป็ นบริ ษัทขนาดเล็กที่เป็ น
Operating Arms ของบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้แต่งตัง้ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริ ษัท และกากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท
รวมถึงการทารายการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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5.11 การพิจารณาทางวินัย
บริ ษัทได้ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทางวินยั สาหรับพนักงาน ผู้บริ หาร และกรรมการบริ ษัท โดยเมื่อ
ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ให้ ฝ่ายจัดการจัดตังคณะกรรมการสอบสวนข้
้
อเท็จจริ งตามความเหมาะสม เป็ นผู้สอบสวน
หาข้ อเท็จจริ งและสรุปผล เพื่อส่งให้ คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั ดาเนินการต่อไป ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
5.11.1 พนักงานระดับต่ากว่า ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ ฝ่ายจัดการแต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครัง้ คราว และเสนอกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
5.11.2 พนักงานในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป ที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
บริ หารแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาความผิดทางวินยั เป็ นครัง้ คราว และเสนอคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
5.11.3 กรรมการบริ หาร ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั
เป็ นครัง้ คราว และเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
5.11.4 กรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัทกระทาความผิด โดยทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรง ซึ่งรวมถึง การไม่ป ฏิบัติ ต ามนโยบายต่างๆ ที่บ ริ ษั ทก าหนดไว้ กรรมการดังกล่า วจะต้ อ ง
รับผิดชอบในความผิด และ/หรื อ ชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นในฐานะส่วนตัว
5.12 การกากับดูแล
กรรมการและผู้บ ริ ห ารทุก ระดับ ของบริ ษั ท จะต้ อ งเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่กาหนด ฝ่ ายสานักกรรมการผู้จดั การส่วนงานกากับดูแลกิจการ และส่วนงานทรัพยากร
บุคคลเป็ นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจ และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง และสร้ างให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปฏิบตั ิงาน และจะต้ องรายงานผลการดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มความรู้ และการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจนี ้ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ ษัท
5.13 การพิจารณาทบทวน
เพื่อให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิ
ของทางการ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมี
หน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบให้ มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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