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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทาง และให้
ความสาคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นกรอบความประพฤติที่สะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับได้ มีการพัฒนาตนเอง สานึกในหน้ าที่ความรั บผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความถึงพร้ อมซึ่ง
คุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม โดยยึดมัน่ ใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความสาเร็ จสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ จากสังคมและ
สะท้ อนถึงภาพลักษณ์ที่ดี
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการ
อย่ างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นา
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ มีสิทธิและความเท่าเทียมกันทุกคนในการ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีการแยกหน้ าที่กนั ชัดเจนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการชุด
ย่อย ๆ ต่าง ๆ และกรรมการผู้จดั การ รวมถึงฝ่ ายจัดการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและ
เข้ าร่ วมประชุมพิจารณาการบริ หารจัดการการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท ตามวาระที่กาหนดหรื อตามที่ประธานจะ
เห็นสมควร ได้ แก่
1. กาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย งบประมาณ
2. ก ากับ ดูแ ลและติด ตามการปฏิ บัติงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่า เสมอเพื่ อให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3. ดูแลให้ มีการระบบควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 1.2 การสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการจัดการที่ดี มีความโปร่ งใสมีมาตรฐานสากล จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทาให้ บริ ษัทเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งใน
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่บริ ษัท รวมถึงสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยทัว่ ถึง บริ ษัทจึงได้ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการ
ภายใต้ แนวทางของทางการ อันประกอบด้ วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และคูม่ ือจรรยาบรรณ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
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หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการมี บ ทบาทในการก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกากับกิ จการที่ดี และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ด้ วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทอย่างสมเหตุสมผล หรื อการดาเนินการต่าง ๆ ของบริ ษัท
อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็ นอิสระ
ดูแลให้ มีระบบด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิ น ด้ านปฏิบัติตามนโยบาบหรื อกฎ
ระเบียบ จัดให้ มีหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ รวมทังแบ่
้ งแยกหน้ าที่ของประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน
กรรมการจะต้ องเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตน การมอบหมายอานาจการจัดการให้ แก่กรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการ ให้ มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามที่กฎหมายกาหนด และตาม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่กาหนดไว้ ใน Code of Conduct ของบริ ษัท โดยผู้มีสว่ นได้ เสียมีดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะดาเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
คานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษัทในระยะยาว รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสและเชื่อถือได้ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ นอกจากออกเสียงลงคะแนน เลือ กตัง้
กรรมการ
2. พนั กงาน : บริ ษัทได้ มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ผลงาน รวมทังจั
้ ดให้ มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และมีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของพนักงานในกลุม่
บริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท โดย
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เข้ ารับการอบรมในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสายงาน อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ น
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ร่ วมในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็ นทีม และเสริ มสร้ างบรรยากาศและความรู้ สึกปลอดภัยใน
การทางาน
3. ลู ก ค้ า : บริ ษั ท ยึด มั่น ในการให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี คุณ ภาพ รั ก ษาความลับ ของลูก ค้ า ตลอดจนมี ขัน้ ตอน วิ ธี ก าร
หน่วยงาน และบุคคลที่ทาหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ เพื่อรี บดาเนินการให้ แก่ลกู ค้ าโดยเร็ ว
ที่สดุ
4. คู่ค้า : บริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคูค่ ้ าที่เหมาะสม ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ ธุรกิจของคูค่ ้ าในกลุม่ สินค้ าแต่ละประเภทที่บริ ษัทมีการจัดซื ้อจัดจ้ าง ได้ มีการแข่งขัน
ทังด้
้ านคุณภาพและราคา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ให้ ไว้ ตอ่ คูค่ ้ า
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขข้ อตกลงร่ วมกัน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า ที่น่าเชื่อถือ เป็ นมืออาชีพ
มีประวัติบริ ษัทที่ดี และมีคณ
ุ ภาพสินค้ าและบริ การ จัดทาทะเบียนคู่ค้าที่มีการสัง่ ซื ้อและบริ ก ารต่อเนื่อง เพื่อขึ ้น
ทาเนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ ้นทาเนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้ านราคา คุณภาพ การจัดส่ง
บริ การหลังการขาย เป็ นต้ น และยังประเมินคูค่ ้ าหลังการขึ ้นทาเนียบแล้ ว เป็ นประจาทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้ า
และบริ การของคูค่ ้ า
5. เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทยังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ตอ่ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ให้ ไว้ ตอ่ เจ้ าหนี ้ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขข้ อตกลงร่วมกัน และบริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่างครบถ้ วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร
โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางที่กาหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซึง่ เจ้ าหนี ้สามารถตรวจสอบได้
6. คู่แข่ ง : บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม
7. สังคมและสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทได้ ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การดาเนินธุรกิจจะต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่า งเคร่ งครั ดอี กทัง้ จะต้ อ งท าให้ เกิ ดผลดี ต่อ สังคมและภาครั ฐ ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้ อม และได้ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมภายในที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การรณรงค์ให้ ปิดไฟและปิ ดหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ในช่วงพักกลางวัน การปรับอุณหภูมิสถานที่
ทางานให้ เหมาะสม การรณรงค์ให้ พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จาเป็ น โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูงขององค์กรเป็ นผู้นาในการ
ผลักดันอย่างจริ ง
8. ภาครัฐ : ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้ อบังคับของทางการ และให้
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีสว่ นร่ วมหรื อดาเนินธุรกิจกับองค์กร หรื อบุคคลที่กระทา
ความผิดต่อกฎหมาย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับการดูแลอย่างดี บริ ษัทจึงได้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด รวมทังให้
้ ความสาคัญกับข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ
เพื่อนามาตรวจสอบ และปรับปรุงการดาเนินการให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นต่อไป
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หลักปฏิบัติ 2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักเพื่อความยั่งยืน
บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้งที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นใน
บริ ษั ท อื่ น เป็ น หลัก ทัง้ นี ้ บริ ษั ท เน้ น การลงทุน เชิ ง กงุท ธ์ ใ นธุร กิ จนายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พย์ แ ละการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล และกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) และลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในช่วง 3 ปี ข้างหน้ า ดังนี ้
1. ให้ ก ารสนับ สนุน ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ ลงทุน เชิ ง กลยุท ธ์ แ ต่ล ะแห่ง ของบริ ษั ท ในการวางแผนและ
ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จนสาเร็ จ
2. การสร้ างรายได้ จากการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในบริ ษัทเป้าหมาย โดยมีจดุ หมายให้ การ
ลงทุน มี สภาพคล่อ งมากที่ สุด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่า ง ๆ เช่ น การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถทากาไรจากการลงทุนได้
3. มองหาโอกาสและสรรหาการลงทุนประเภท Private Equity เพิ่มเติม
วิสยั ทัศน์
เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบของเงินปั นผลและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนด้ วยการปรั บใช้
สินทรัพย์ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน
ทังในแง่
้
มูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ ้นและประสิทธิ ภาพทางด้ านต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษัทสู งขึ ้น ได้ แก่ ด้ านผลประกอบการทาง
การเงิน ด้ านการกากับดูแลกิจการ การฝึ กอบรมพนักงาน การพัฒนา ค่าตอบแทนและความยัย่ ืนทางธุรกิจโดยรวม
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 การกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท และดูแลให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการ
ที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาเป็ นต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ของบริ ษัท
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จานวนและสัดส่ วนกรรมการ
จานวนกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 12 คน และกาหนดให้ มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและ
ลูกจ้ างของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและลูกจ้ างของบริ ษัทไม่มีอานาจอนุมตั ิ ไม่มี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และไม่มีสว่ นได้ เสียในด้ านการบริ หารงานของบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
นอกจากนี ้ โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทยังประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการที่เป็ น
อิสระจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
จึงถือได้ วา่ มีการถ่วงดุลและการสอบทาน
การดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยจานวนกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หารที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระของบริ ษัททุกท่านมี
คุณสมบัติที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และ
ข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website ของบริ ษัท
สาหรับการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการนัน้ บริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการ
ต้ องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้
วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
และทังนี
้ ้ เพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างคล่องตัว บริ ษัทจึงได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อ
ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
สาหรับ การสรรหากรรมการอิสระนัน้ ทุกครัง้ ที่กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งครบวาระ หรื อมีเหตุจาเป็ นที่
จะต้ อ งแต่ง ตัง้ กรรมการอิ สระเพิ่ม ก าหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิ จการ
พิจารณากาหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทังด้
้ านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติขนต
ั ้ ่าตามหัวข้ อข้ างล่างนี ้ และกาหนดค่าตอบแทนทังหมด
้
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาตามข้ อบังคับของบริ ษัทต่อไป
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กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริ ษัททุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัด ตัง้ คณะกรรมการชุด ต่า งๆ เพื่ อ ติ ด ตามและดูแ ลการด าเนิ น งานของ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้ านของบริ ษัท ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งของกลุม่ บริ ษัท โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจ และหน้ าที่ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วยกรรมการบริ หาร 3 ท่าน ที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท โดยให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจควบคุมดูแล
กิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและจะต้ องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยตรง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด มีความเป็ นอิสระ
ในกรท างานอย่ า งเต็ ม ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการบริ หารงานให้ มีมาตรฐานที่ถูกต้ องและมีความโปร่ งใสตลอดจนให้
เป็ นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริ ษัท เพื่อให้ มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่นา่ เชื่อถือ
และเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ มีอานาจ
หน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยกาหนดบทบาทหน้ าที่
ไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท
และบริ ษัทในเครื อ
5. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของกลุม่ บริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการ
บริ หารจัดการความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ
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หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และมิได้ เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
และบริ ษัทได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
บทบาทหน้ าที่ประธานกรรมการ
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ร่ วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้ กรรมการบริ ษัท
ได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณา
ได้ อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นา และประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.2 จัด สรรเวลาอย่า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก รรมการทุก คนอภิ ป ราย และแลกเปลี่ย นความเห็ น ได้ อย่างเต็มที่
เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ พินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
3. เป็ นผู้นาและประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลการตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามหลักการกากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริ ษัท
5. กากับดูแลคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีโครงสร้ าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
6. ก ากับ ดูแ ลให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท รายคณะ และรายบุค คล รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนาผลไปปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 2
ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน โดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ ดังนี ้
1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ โครงสร้ างที่เหมาะสม
ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริ ษัท
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแต่งตัง้ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังแล้
้ วแต่
กรณี
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2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี ้
(2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริ ษัท โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยเลือ่ นตาแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง กับตาแหน่ง
งานนัน้
(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้ นบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
(3.1) ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
(3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ ตรงกับความต้ องการ พันธกิจและวิสยั ทัศน์ของ
บริ ษัทในตาแหน่งนันๆ
้
(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
(3.4) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
4) ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
5) พิจารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
หรื อคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการอิสระ รวมทังพิ
้ จารณาว่าจาเป็ นต้ องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรื อไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริ ษัท
6) จัดให้ มีการพิจารณาประเมินการทางานของคณะกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการเป็ นประจาทุกปี
การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทจะกระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้ คะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ งหมด
ั้
เพื่อเลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กรรมการคนใดมากกว่าหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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หลักปฏิบัติ 3.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ รับผิดชอบด้ านนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
1) ค่าตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และ
จูงใจกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ รวมทังสอดคล้
้
องกับผลการปฏิบตั ิงาน
2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทนต้ องมีขนตอนที
ั้
่โปร่ งใส ปฏิบตั ิตามหลักของบรรษัทภิบาล และ
สามารถตรวจสอบได้
3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรนาปั จจัยต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบด้ วย
(3.1) เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อใกล้ เคียง
(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริ ษัทและขอบเขต หน้ าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้ รับมอบหมายและอยูใ่ น
ระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้ องกับผลการประเมินผลงานประจาปี
(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่ นระดับที่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
(3.4) ต้ องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการกากับดูแล มีความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามหลัก
ของบรรษัทภิบาล เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้ องคานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงให้ ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้ วย
ทัง้ นี ้ กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัตหิ น้ าที่และจัดสรรเวลาอย่ างเพียงพอ
กาหนดให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ดังนี ้
1. กาหนดจานวนครัง้ ในการประชุมล่วงหน้ าในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี ทังนี
้ ้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
1.3 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
1.4 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ อยูใ่ นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
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2. กรรมการมี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ทุก ครั ง้ ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น จริ ง ๆ ให้ แ จ้ ง ประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการบริ ษัท หรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบ โดยกรรมการทุกคนเข้ าร่ วมการประชุมไม่น้ อยกว่าร้ อยละ
75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
3. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการบริ หารเข้ าร่วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. องค์ประชุมในการประชุมในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะ และกาหนดให้
องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
5. กรรมการดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
6. กรรมการผู้จัดการ จะไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่น (ยกเว้ น บริ ษัทที่เป็ นธุรกิจครอบครัว) จะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดารงตาแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภทตาแหน่ง
กรรมการและจานวนบริ ษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทังนี
้ ้ การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น ๆ ต้ องไม่ขดั กับ
ข้ อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หลักปฏิบัติ 3.6 การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
บริ ษัทมีการจัดส่งผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมเป็ นกรรมการเพื่อบริ หารงานในกิจการที่บริ ษัทหรื อบริษัท
ย่อยไปลงทุน และกาหนดให้ มีการรายงานสถานะการลงทุนแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาสเป็ น
อย่างน้ อย
คณะกรรมการกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษัทย่อย ดังนี ้
(1) มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมใน
บริ ษัทย่อย โดยจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทตามข้ อ (1) และให้ ตวั แทนของบริ ษัท
ดูแลให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทย่อย และในกรณีที่บริ ษัทย่อยมีผ้ รู ่ วมลงทุนอื่น กาหนดนโยบายให้
ตัวแทนทาหน้ าที่อย่างดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทย่อยและให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทแม่
(3) ตัวแทนต้ องดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทารายการต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(4) กรณีเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่
เกิ น ร้ อยละ 50 และจ านวนเงิ น ลงทุน หรื อ อาจต้ องลงทุ น เพิ่ ม เติ ม มี นัย ส าคัญ ต่ อ บริ ษั ท ในกรณี ที่ จ าเป็ น
คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการจัดทา shareholders’ agreement หรื อข้ อตกลงอื่น เพื่อให้ เกิ ดความชัดเจน
เกี่ ย วกับ อ านาจในการบริ ห ารจัด การและการมี ส่วนร่ ว มในการตัดสิน ใจในเรื่ อ งสาคัญ การติ ด ตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทางบการเงินของบริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
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หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าที่
คณะกรรมการจัดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจัดให้ มีประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะ
ใช้ เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
(2) ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ควรประเมินทังแบบคณะและรายบุ
้
คคล และ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและ
้
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบัตหิ น้ าที่กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีการกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให้ กรรมการทุกคนได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้ สาหรั บการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยให้
กรรมการเข้ ารับการอบรมหรื อสัมนาที่เป็ นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบตั ิหน้ าที่และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ มนั่ ใจว่า บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการใหม่ จะได้ รับการแนะนา
และมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุ รกิจของกิจการ โดยกาหนดให้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทหรื อเลขานุการคณะกรรมการจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับกรรมการ
ใหม่ ดังนี ้
1. ข้ อมูลบริ ษัท ประกอบด้ วย รายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งจะแสดงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท
2. กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทังวาระประจ
้
าและ
วาระพิเศษประจางวด
3. คู่มือคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารประกอบด้ วย คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน นโยบายบริ หารความเสี่ยง นโยบายการใช้ บริ การจากบุคคลภายนอก เป็ นต้ น รวมทังแนบ
้
พระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนหน้ าที่และข้ อควรระวังตามกฎหมาย
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หลักปฏิบัติ 3.9 การปฎิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการดูแ ลให้ มั่น ใจว่า การด าเนิ น งานของคณะกรรมการเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุม คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อให้ กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี เพื่อความเหมาะสมกับขนาดและประเภทธุรกิจของ
บริ ษัทเนื่องจากบริ ษัทเป็ นธุรกิจโฮลดิ ้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
1.3 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
1.4 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ อยูใ่ นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
2. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
3. คณะกรรมการสนับ สนุน ให้ ก รรมการผู้จัด การเชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการเพื่ อ ให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้ มีโอกาสรู้ จกั ผู้บริ หารระดับสูง
สาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
4. คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หาร
อื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
5. จัดให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผล
การประชุมด้ วย
6. แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่ เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้ าที่ในการให้ คาแนะน า
เกี่ยวกับด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุม
คณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ และเปิ ด เผยคุณ สมบัติ และประสบการณ์ ของเลขานุก ารบริ ษัท ในรายงานประจาปี และบน
website ของบริ ษัท
7. เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และใน
กรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริ ษัทควรเข้ ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้ วย
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการดาเนิ นการให้ มั่น ใจว่ามีก ารสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บ ริ หาร
ระดับสูงให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนี ้
1. คณะกรรมการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ พิ จ า รณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
2. คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลให้ กรรมการผู้ จั ด การดู แ ลให้ มี ผ้ ู บริ ห ารระดับ สูง ที่ เ หมาะสม โดยอย่ า งน้ อย
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ร่ วมกับกรรมการผู้ จัดการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตังบุ
้ คคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จดั การเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารระดับสูง
3. เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession
plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง
4. คณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการอบรมและพัฒนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2 กากับดูแลให้ มกี ารกาหนดโครงสร้ างค่ าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
ดังนี ้
1. การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
2. การจ่ายค่าตอบแทนคานึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรื อเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ
และผลการดาเนินงานของกิจการ
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้บริ หาร
ระดับ สูง จนถึ ง กรรมการผู้จัด การ ให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ เป้ า หมายหลัก กลยุท ธ์ และสอดคล้ อ งกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวโดยใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ ากับกรรมการผู้จดั การ
4. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้พิจารณาและสื่อสารผลการพิจารณาให้ กรรมการ
ผู้จดั การทราบ รวมทังประเด็
้
นเพื่อการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
5. คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรับทังองค์
้ กร
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หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หาร
และการดาเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของข้ อตกลง
ภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้ อตกลงผู้ ถือหุ้น หรื อนโยบายของกลุม่ บริ ษัทแม่ ซึ่งมี
ผลต่อ อ านาจในการควบคุม การบริ ห ารจัด การกิ จการ และดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูลตามข้ อ ตกลงต่าง ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
1. ดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้
ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องค์กรไว้
2. ดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพหรื อกลไกอื่นเพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับรองรับ
การเกษี ยณ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการ
ลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 การสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ าแก่ ธุรกิจ
คณะกรรมการให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ป
กับการสร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1. ให้ ความสาคัญกับการสร้ างวัฒธรรมองค์กรที่สง่ เสริ มให้ เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึง่
ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน และการติดตามผลการดาเนินงาน
2. ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองการลงทุน การปรับปรุงกระบวนการทางาน
รวมทังการร่
้
วมมือกับคูค่ ้ า
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หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมและสะท้ อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ ดังนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้ าง โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและปฏิบตั ิ
ต่ อ พนัก งานและลูก จ้ างอย่ า งเป็ น ธรรมและเคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชน ได้ แ ก่ การก าหนดค่ า ตอบแทนและค่ า
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม
การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ ม
ความก้ าวหน้ า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่นๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสนิ ค้ าและบริ การ การ
ติ ด ตามวัด ผลความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าเพื่ อ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ าและบริ ก าร รวมทั ง้ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย (sales conduct) ต้ องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
(3) ความรับผิดชอบต่อคูค่ ้ า โดยมีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้ บริ การให้ ได้ มาตรฐาน ชี ้แจงและดูแลให้
คูค่ ้ าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิตอ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่ ้ า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
(4) ความรั บผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู้ และประสบการณ์ ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้ างเสริ ม
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสาเร็ จในระยะยาว
(5) ความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้ มั่นใจว่าบริ ษัทจะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุมการใช้ วตั ถุดิบ การใช้ พลังงาน (สาหรับการผลิต ขนส่งหรื อใน
สานัก งาน) การใช้ น า้ การใช้ ท รั พ ยากรหมุน เวี ย น การดูแ ลและฟื ้น ฟูค วามหลากหลายทางชี วภาพที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก เป็ นต้ น
(6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม
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(7) การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และ กาหนดให้
บริ ษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจเข้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่าย
ในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริ ษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมทังเข้
้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่ายด้ วย
หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจั ด การจั ด สรรและจั ด การทรั พ ยากรให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและ ประสิทธิ ผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรั พยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
1. คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทังตระหนั
้
กว่าการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน
2. คณะกรรมการตระหนักว่า รู ปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน
ด้ วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร
โดยยังคงอยูบ่ นพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
3. คณะกรรมการดูแลให้ มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน
พัฒนา ดูแล การใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร
คณะกรรมการจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักของกิจการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการจัด ให้ มี น โยบายในเรื่ อ งการจัด สรรและการบริ ห ารทรั พ ยากรด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
2. คณะกรรมการดูแลให้ การบริ หารความเสี่ยงขององค์ กรครอบคลุมถึง การบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย
3. คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
จะทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. คณะกรรมการควรเข้ าใจความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการ และอนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้
2. คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
ของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า
และดูแลให้ มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสีย่ งเป็ นประจา
3. คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทังภายนอกและภายในองค์
้
กรที่อาจ
ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4. คณะกรรมการดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทได้ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้
เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงหรื อคณะกรรมการตรวจสอบกลัน่ กรอง
ข้ อ 1 – 4 ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
7. คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กิจการประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทังของใน
้
ประเทศและในระดับสากล
8. ในกรณีที่บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยหรื อกิ จการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50) คณะกรรมการควรนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสีย่ งมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตามข้ อ 1 – 7 ด้ วย
หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ
1. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้ องเป็ น
กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. คณะกรรมการควรกาหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยควรมีหน้ าที่อย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิก จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) พิ จ ารณานโยบายและแนวปฏิ บัติต่อต้ านการคอร์ รั ป ชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ย นแปลง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่ สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมิ น ความเสี่ย งเกี่ ย วกับ การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และรั บ เรื่ อ งแจ้ ง เบาะแสการท าทุจริ ต คอร์ รั ป ชั่น และ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ ง
4) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับ ผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักปฏิบัติ 6.3 การจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัท
กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและ
โอกาสของบริ ษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
1. คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและ วิธี
ปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล
(availability) รวมทัง้ การจั ด การข้ อมู ลที่ อ าจมี ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (market sensitive information)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
2. คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทังดู
้ แลให้ มี
แนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ ูมีสว่ นได้ เสีย
ไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการควรมีข้อกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้ กรรมการที่มีสว่ นได้
เสีย อย่างมีนยั สาคัญในลัก ษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ งดเว้ น
จากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทถือเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลที่มี
ส่วนร่วมหรื อรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่ถึงได้ รับไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิ
ชอบ มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนหรื อให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการบริ ษัทและกลุม่
บริ ษัทมีการอนุมตั ินโยบายต่อต้ านการคอร์ รั ปชัน มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน กาหนดแนวทางปฏบัติในการแจ้ ง
เบาะแส โดยเปิ ดเผยในเว็บไซต์บริ ษัท และกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน พร้ อมกาหนดให้ บริ ษัทและกลุม่ ฟิ นันซ่าได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต้ านการทุจริ ต
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หลักปฏิบัติ 6.5 การรับเรื่ องร้ องเรี ยน
คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทมีช่องทางร้ องเรี ยน โดยผู้ลงทุนหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อ
ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้ อมูล แจ้ งข้ อมูล รวมทังแจ้
้ งข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ที่มิใช่เรื่ องการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันแก่บริ ษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี ้
โทรศัพท์ :
Website :
E-mail :

02-697-3700
www.finansa.com
ir@finansa.com

ผู้ลงทุนหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถร้ องเรี ยนต่อกรรมการบริ ษัทโดยตรง ดังนี ้
จดหมายลงทะเบียน :

กรรมการบริษัท บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ลงทุนหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ที่พบ
เห็นเหตุสงสัยที่เข้ าข่ายการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ได้ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี ้
จดหมายลงทะเบียน :

Website :
E-mail :

กรรมการอิสระ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
www.finansa.com
id@finansa.com

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน โดยข้ อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 การจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ดูแลให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
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2. ในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการควรคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่เป็ นรายงาน
ทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
รวมทังข้
้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
3. ดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทังควรสนั
้
บสนุนให้ บริ ษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุกไตรมาส ทัง้ นี ้
เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในแต่ละ ไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4. ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนันควร
้
ดูแลให้ การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วน ถูกต้ องด้ วย เช่น ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิ ดเผยใน
ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุม่ ตน
หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่ องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี ้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรร่ วมกันหาทางแก้ ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมี
สัญญาณบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้
2. ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการมัน่ ใจได้ วา่
การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่อ งในการดาเนินกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชาระหนี ้
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หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน
คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอขอสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี ้ ดังนี ้
1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชาระหนี ้หรื อมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการติดตามอย่างใกล้ ชิด
และดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
2. ดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งรวมถึง
เจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4 รายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการดูแลให้ มีการจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม ดังนี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับ
ในประเทศหรื อในระดับสากล ทังนี
้ ้ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี หรื ออาจจัดทาเป็ นเล่มแยก
ต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
2. ดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องทีส่ าคัญ และสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 นักลทุนสัมพันธ์
บริ ษัทกาหนดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่ในการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ดังนี ้
1. จัด ให้ มี น โยบายการสื่ อ สาร (communication policy) และนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มูล (disclosure policy)
เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
ทันเวลา ใช้ ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การสื่อสารให้
เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
2. จัดให้ มีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ น
อย่างดี

หน้ า 23

3. จัดให้ มีหลักปฏิบตั ิในการให้ ข้อมูล นโยบายการจัดการข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ใ ห้ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 7.6 ส่ งเสริมให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูล
คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องนัน้ มีหลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท
สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิ ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นต้ น
2. บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดาเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิ พื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับ รวมทังจั
้ ดการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
1. กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท อย่างไร
ก็ดี ในกรณีมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีพิเศษ ในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบ หรื อ
เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้ บงั คับที่ต้องได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
2. กาหนดให้ ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด และได้ ส นับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิลงคะแนน
เสียง ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการในทุก
วาระอย่างเต็มที่ โดยประธานจะให้ กรรมการที่เกี่ยวข้ องชี ้แจงข้ อซักถามที่สาคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะ
นาข้ อเสนอแนะ ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไป สาหรับประเด็น
ซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบการเงิน บริ ษัทได้ จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นด้ วย ทังนี
้ ้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็ นไป
อย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส
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3. กาหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ า
ร่ วมประชุมได้ ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที่ยงั ไม่ได้ ลงมติ บริ ษัทไม่มีการสลับวาระการ
ประชุม หรื อแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่คอยดูแล ต้ อนรับ ให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิ ดบริ การรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2
ชั่วโมง โดยจัดให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน เพื่อความ
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และไม่ยงุ่ ยาก และจัดให้ มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วย
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุม
1. กาหนดให้ มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และเอกสาร
ประกอบการประชุม สาหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนัน้ วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ สาเนา
รายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติ
กรรมการอิสระที่จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทังข้
้ อมูลประกอบต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจของผู้ถือ
หุ้น และแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้ าใจประกอบด้ วย รายละเอียดของสถานที่
จัดการประชุมพร้ อมแผนที่ โดยเปิ ดเผยล่วงหน้ าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ได้ แก่
2. ระบบข่าว ตลท.

เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

3. เว็บไซต์ของบริ ษัท

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม

4. จัดส่งทางไปรษณีย์ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาปี ของบริ ษัท โดยจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นล่วงหน้ าตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
6. นอกจากนี ้ กาหนดเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม พร้ อมกับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ เป็ นเวลามากกว่า 2
เดือน โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.finansa.com)
การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
1. กาหนดให้ ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ผู้ดาเนินการประชุมจะชี ้แจงกติกาทังหมดรวมถึ
้
งวิธีนบั คะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
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ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่ละวาระ และให้ เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนัน้ ให้ ประธานที่ประชุมและผู้บริ หารจะตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจนและให้ ความสาคัญกับทุก
คาถาม
การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิ ดเผยในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนเวลา 9.00 น.ของวันทาการถัดไป
2. การจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุม การชี ้แจงขันตอนการ
้
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมบันทึกข้ อซักถาม และชีแ้ จงผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ว่ามีถือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสีย ง หรื อบัตรเสีย เป็ นจานวนเท่าไร และข้ อมูลอื่นที่สาคัญอย่าง
ครบถ้ ว น และจัด ส่ง รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.finansa.com) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริ ษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม บริ ษัทจึงได้ ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายจะได้ รับการดูแลให้ ได้ รับสิทธิ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและ/หรื อ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ า ร่วมประชุมสามารถใช้
สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกรายมีสิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนันจะไม่
้
มีสทิ ธิออกเสียง
ในวาระดังกล่าว ยกเว้ นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตังกรรมการ
้
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
ซึ่งบริ ษัทจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะไว้ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดเพื่อให้ เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลง
มติแทนผู้ถือหุ้นได้
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วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
1. การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทและตามลาดับ
วาระการประชุม โดยมี ก ารเสนอรายละเอี ย ดในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วน พร้ อมแสดงข้ อ มูลประกอบการ
พิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังไม่
้ เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระที่มีความสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
2. กรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ต้ อ งการเสนอวาระการประชุม เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากวาระต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการได้ แ จ้ ง
รายละเอียดให้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาเนินการได้ โดยให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัท ที่ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม
การเสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยน
1. กาหนดให้ มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดบริ
้
ษัท และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่
ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมการอิสระ เพื่อให้ กรรมการอิสระดาเนินการตรวจสอบข้ อคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนเพื่อพิจารณาดาเนินการที่
เหมาะสมต่อไป
การลงคะแนนเสียง
1. การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่ งใสตามลาดับวาระที่
กาหนด โดยในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการด้
้
วยการ
ลงมติเป็ นรายคน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่สาคัญดังกล่าว โดยบริ ษัทได้
จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ ผ้ ถู อื หุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
1. คณะกรรมการดูแลให้ เรื่ องสาคัญ ทังประเด็
้
นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการ ได้ ผา่ นการพิจารณาและ/ หรื อการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น โดยเรื่ องสาคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคณะกรรมการควรพิ จ ารณาบรรจุ เรื่ อ งที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอเป็ นวาระการประชุ ม ซึ่ งหากกรณี
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คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการควร
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3. คณะกรรมการดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการดูแลให้ มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และเผยแพร่ บน website ของ
บริ ษัท อย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้ า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บน website ของบริ ษัทด้ วย
6. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องควรจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ และเผยแพร่พร้ อมกับฉบับ
ภาษาไทย
หลักปฏิบัติ 8.2 การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการดูแลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน ดังนี ้
1. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่ น ช่วงเวลา
การประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
2 . ดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่
ควรกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทาง
ปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดูแลให้ การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่าง
เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้
5. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่ วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้น
ต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
6. กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องควรเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้
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7. ก่อนเริ่ มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้ รับทราบจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและของ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้ มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้ สทิ ธิ
ในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
้
9. คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริ มให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระ
เป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียงในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3 การเปิ ดเผยมติท่ ปี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไปอย่ างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
1. คณะกรรมการควรดูแลให้ บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริ ษัท
2. คณะกรรมการควรดูแลให้ การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการควรดูแลให้ มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม ไม่เข้ าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของ
แต่ละวาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริ ษัทได้ ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยอ้ างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทได้ นาหลักปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่มาปรับใช้ แล้ ว และนาเสนอคณะกรรมการ
รับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และจะปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
กับธุรกิจของบริ ษัทและสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการดังกล่าวยิ่งขึน้
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