นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ ต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ระบบการบริหาร
จัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่
ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถอื หุ้ นในระยะยาว โดยคานึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม ดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้น ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่
 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
 สิทธิในส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท
 สิทธิในการได้รับข่าวสาร และข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น
1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอเรือ่ งสาคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถอื หุ้นเป็นการล่วงหน้า
อย่างเพียงพอและทันเวลา โดยในการจัดประชุมผู้ถอื หุ้นบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่ง
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน Website ของบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท และละเว้นการ
กระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
1.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการอานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้
ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
เป็นต้น
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1.5 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นส่งคาถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
1.6 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกาหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าสาหรับ
การพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
2.4 คณะกรรมการบริษัทกาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
2.5 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
โดยส่งข้อมูลให้แก่สานักกฎหมาย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับ
บริษัทไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
2.6 คณะกรรมการบริษัทห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วง 3 สัปดาห์
ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน
2.7 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่
จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.8 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.9 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทา
รายการเกีย่ วโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
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2.10 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
2.11 คณะกรรมการบริษัทกาหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรดังรายละเอียดในหัวข้อการ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
2.12 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2.13 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้การอนุมัติการเข้าทารายการตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทารายการที่ทาให้คณะกรรมการ
บริหารหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทารายการที่ ต น
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สานักงานคณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ประกาศกาหนด) ทากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้า
ทารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงขอบเขตอานาจหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารได้ตามที่จาเป็นหรือเห็นสมควร
2.14 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) มีหน้าที่นาส่งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคู่สมรส หรือ ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ
59-1) ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร(**)และ/หรือกรรมการ และ ต้องส่งสาเนาให้แก่สานัก
กฎหมาย จานวน 1 ชุด เพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทเป็นประจา
2.15 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคู่สมรส หรือ ของบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**)
มีหน้าที่นาส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์(***) (แบบ 59-2) ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทาการ และ ต้องส่งสาเนาให้แก่สานักกฎหมาย จานวน 1 ชุด เพื่อนาเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
(***) หมายถึง ทุกหลักทรัพย์ อันได้แก่ หุ้นสามัญ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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3.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีกระบวนการเกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
3.2 คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกบั บริษัท ไม่กระทาการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้เสียเหล่านั้น และกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
3.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้
รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.5 คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
3.6 คณะกรรมการบริษัทพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการ
ดาเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและรับฟังความเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่าน
ทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท
หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์
http://www.rs.co.th/corporate ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2938-4307 และ 0-2511-0555 ต่อ
1496 หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการที่บริษัทฯกาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
สาหรับคาร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็น
ต่างๆทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัท
ฯให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย
เท่านั้น
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ย วข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส
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4.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนเกณฑ์ที่สานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
4.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบกลางทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยจะรายงานการ
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินสาคัญของบริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(Compliance Control)
4.5 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้
ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่ าเทียมกันและเป็นธรรม และ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ อีกทั้ง ทาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงาน ตลอดจนผล
ประกอบการของบริษัทผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่ วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง
4.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล สาคัญ ได้แก่
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและ
ความเห็นจากการทาหน้าที่
 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
 รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้
จานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คุณสมบัติของกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถน ามุ ม มอง
ใหม่ๆมาให้คณะกรรมการ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติ ห น้ า ที่
เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม
5.1.2 ให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท
5.1.3 ในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
5.1.4 ในคณะกรรมการของบริษัท ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 บริษัท
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
5.2 นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตาแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจาของ
บริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถื อหุ้นราย
ใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า เที ย มกั น
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่ วข้อง*ด้วย
(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา/ผู้มีอานาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน *** หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิด ามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แบ่ง ได้ ดังนี้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
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 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 ระดับนัยสาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้าน
บาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทานองเดียวกับข้อกาหนดว่า
ด้วยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท
ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
 ระดับนัยสาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ
≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ ในการ
พิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อน
วันที่มีการทารายการในครั้งนี้ด้วย
(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร
หรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจาเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดใน
ระหว่างดารงตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้อง
เป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ( แบบ
filing ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดารง
ตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่ างเป็นอิสระได้
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(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งดังกล่าว
และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รั บในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
หมายเหตุ
* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทาหน้าที่
รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน
ตามรายการที่คณะกรรมการมี มติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
*** บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
5.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จานวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
5.5 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
5.6 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการไว้ ดังนี้ คณะกรรมการมี อานาจหน้ า ที่ จั ด การบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่ ง ให้ เ ป็ น
กรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่ า งภายใต้ ก าร
ควบคุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่ อเมื่ อได้ รั บอนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กาหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ มี สิ ท ธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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(ก) เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถื อหุ้ น ที่ เ ข้ า ประชุ ม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอานาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. ดูแลให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัทฯ
3. อนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี และกากั บดู แ ลให้ ฝ่ า ย
จัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย
ระเบียบหรืออานาจดาเนินการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และ
นาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ ได้รบั การเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะ
ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
สาหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทางานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี ต าม
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
5.7 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทาหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และ
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถีงปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกาหนดไว้เฉพาะให้เป็น
หน้าที่ของประธานกรรมการ
5.8 การสรรหากรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2550 เมื่ อวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2550 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ต้ องผ่ า น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทาโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้ ยั ง
พิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการ
พัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ และความสามารถที่มี ใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท จากนั้ น จึ ง น ารายชื่ อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(ค) บุคคลซึง่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
5.9 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผล
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การดาเนินงานเป็นประจา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สาคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจน
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
นอกจากนี้ จานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้อง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ
ให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุ ก ปี
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็นรายบุคคลโดย
ตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงาน
และปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่ง ขึ้น
องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบั ติ ข องคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุ ม คณะกรรมการ การท าหน้ า ที่ ข องกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล
งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั้งคณะและเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล
5.11 การจ่ายค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
สาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯมีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน และ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
และการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
บริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนากรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท
และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร
นโยบายกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับกรรมการและผู้บริหาร
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD) และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทออก
ค่าใช้จ่าย
5.13

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน และมีกรรมการที่เป็น
ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน ซึ่ง เป็น
กรรมการที่ไม่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
(2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
(3) ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
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(4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(5) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
(6) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(7) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการ
ตรวจสอบรายใด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นจะระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
(8) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(9) ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ ัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)
(จ)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทประจาปี รวมถึงประเด็น ดังนี้
 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทาให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ข องสายงานตรวจสอบกลางให้ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจาปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดี ค วามชอบของหั ว หน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
การรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
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(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก
รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
(ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
o ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
o การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท
o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
o รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ ห น้ า ที่
ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้า
ร่วมประชุมได้
(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.14 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และผู้บริหาร

14/20

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทลงวันที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง
การเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการชาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ ธุรกรรมตามปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้
ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือจานวนเทียบเท่า
(ข) มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
(ค) มีอานาจจัดทา เสนอแนะและกาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
คณะกรรมการ
(ง) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
(จ) กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรั บประกอบธุ ร กิ จ ประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทารายการ
ที่ทาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทารายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่น ใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด) ทากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้ น เป็ น
การอนุมัติการเข้าทารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะ กรรมการบริ ห ารได้
ตามที่จาเป็นหรือเห็นสมควร
5.15 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย กรรมการ 2 คน ซึ่งสมาชิกเป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

นาเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุค คล
พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กากับ และ ดูแลการดาเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหาร
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5.16

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3
คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มี ว าระการด ารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนาเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ แบ่งได้เป็น
o กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ ประกอบ
ของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกาหนดไว้ โดยดาเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ
โดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง
 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระ
คนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็น กรรมการอิสระ รวมทั้ง
พิจารณาว่า จาเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ
 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณา
เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของบริษัท
 ดาเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อ
จะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หาก
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะ กรรมการ ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
(ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูจ้ ัดการ
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(ง) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ
(จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และ
พนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถอื หุ้นด้วย
5.17 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และ
ผู้บริหาร รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่ างสม่าเสมอ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก) พิจารณานโยบาย แผนงานและการดาเนินงานบริหารความเสีย่ ง รวมถึงให้คาแนะนาแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
(ข) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและสาเร็จลุล่วงในระดับองค์กร
ตลอดจนระดับโครงการ
(ค) พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
(ง) รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
5.18 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็ น กรรมการ และ
ผู้บริหาร รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(ค) ให้คาแนะนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
(ง) ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.19 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการดาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึ ง ภาระหน้ า ที่ ใ นการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจาก
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มาตรการที่เป็นข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อเป็ น แนวทางการปฏิ บัติ แ ก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก คน โดยคู่ มื อจรรยาบรรณของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ผ่ า นมติ ก ารอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกาหนดระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้
(1)
(2)

(3)

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ น าความลั บและ/หรื อข้ อมู ล
ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
ใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอนหรื อรั บโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทานิติกรรม
อื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยข้อกาหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนั ก งาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบีย บดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรงโดย
อาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
5.20 มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการทารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่ บน
พื้นฐานของความจาเป็น ความสมเหตุสมผล และ เป็นการดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อกลุ่ ม
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกีย่ วข้องกัน และ ใน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผ่านการอนุ มั ติ จ าก คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกาหนดให้ ก ารออกเสี ย งในที่
ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดาเนิ น การใดๆ
จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.21 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสาหรับพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือใน
การปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทาเป็น “คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ” ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด
5.22 นโยบายด้านแผนสืบทอดตาแหน่ง
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คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานของ
บริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็น
การเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง (**) ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริห ารจัดการองค์ ก ร มี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือก
กลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อนามาพัฒนาและเตรียมความพร้อม

2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการให้มีการพัฒนาผูบ้ ริหารกลุม่ ดังกล่าวโดยจั ด
โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สาหรับตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วจะนาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอมาว่ามีความ
เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ พร้อมข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ แต่งตั้งต่อไป
5.23 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสาหรับผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณา
จากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่
คุณสมบัติฯอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดทา
Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
5.24 นโยบายด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนาไปหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรม
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ทางการเงินที่สาคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ
กลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน
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