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นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ระบบการบริหาร
จัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่
ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถอืหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงการสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1  คณะกรรมการบริษัทส่งเสรมิ ดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น 

 สิทธิในส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท 

 สิทธิในการได้รับข่าวสาร และข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสยีงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอน

กรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอเรือ่งส าคัญๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม 
ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสนิใจในท่ีประชุมแก่ผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้า
อย่างเพียงพอและทันเวลา โดยในการจัดประชุมผู้ถอืหุ้นบริษัทจะจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อม
ท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซ่ึง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม 
ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน Website ของบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนท่ีจะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท และละเว้นการ
กระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 

1.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชุมของผู้
ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 
เป็นต้น 
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1.5 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค าถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกีย่วข้องกับบริษัทได้ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

1.6 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะท่ีสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน    

2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนล่วงหน้าส าหรับ
การพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ  

2.4 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ เช่น ให้เสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

2.5 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ 
รายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ 
โดยส่งข้อมูลให้แก่ส านักกฎหมาย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ท้ังน้ี กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีท ากับ
บริษัทไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว 

2.6 คณะกรรมการบริษัทห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง(**)ซ้ือขายหุ้นบริษัท ในช่วง 3 สัปดาห์
ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน 

2.7 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

2.8 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน  เป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

2.9 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคัญ เช่น การท า
รายการเกีย่วโยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 



 
 

 
 

 

3/20 

2.10 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
2.11 คณะกรรมการบริษัทก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรดังรายละเอียดในหัวข้อการ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  

2.12 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

2.13 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้การอนุมัติการเข้าท ารายการตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีท าให้คณะกรรมการ
บริหารหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด 
(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ประกาศก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้า
ท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้า ท่ีของคณะ
กรรมการบริหารได้ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

2.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) มีหน้าท่ีน าส่งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคู่สมรส หรือ ของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ 
59-1) ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร(**)และ/หรือกรรมการ และ ต้องส่งส าเนาให้แกส่ านัก
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด เพื่อน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

2.15 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคู่สมรส หรือ ของบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย  โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์    คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) มีหน้าท่ีน าส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์(***) (แบบ 59-2) ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท าการ และ ต้องส่งส าเนาให้แก่ส านักกฎหมาย จ านวน 1 ชุด เพื่อน าเสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย  

(***) หมายถึง ทุกหลักทรัพย์ อันได้แก่ หุ้นสามัญ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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3.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และส่งเสรมิให้มีกระบวนการเกดิความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความม่ังคั่ง ความม่ันคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ  

3.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักลา่วตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท ไม่กระท าการใดๆ ท่ี
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นไดเ้สียเหล่าน้ัน และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

3.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันได้
รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมดังกลา่วได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.5 คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน  
3.6 คณะกรรมการบริษัทพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการ

ด าเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความม่ันคงอย่างยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและรับฟังความเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรท้ังจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 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
กระบวนการท่ีบริษัทฯก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ส าหรับค าร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรปุประเด็น
ต่างๆท้ังหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  บริษัท
ฯให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียน 
และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย
เท่าน้ัน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ทันเวลา 
โปร่งใส 
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4.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

4.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบกลางท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยจะรายงานการ
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายท่ีจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
(Compliance Control)  

4.5 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้
ความสะดวกแกนั่กลงทุนและนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ัวไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และ
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ัง ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน ตลอดจนผล
ประกอบการของบริษัทผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลของบริษัทอย่างท่ัวถึง 

4.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 

 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของ
การประชุมและจ านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและ
ความเห็นจากการท าหน้าท่ี 

 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

 รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย 

 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ท้ังน้ี
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  คุณสมบัติของกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถน ามุมมอง
ใหม่ๆมาให้คณะกรรมการ รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้า ท่ี 
เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นผู้ท่ีประกอบด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม  

5.1.2 ให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท  
5.1.3 ในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  
5.1.4 ในคณะกรรมการของบริษัท ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั

จดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 2 บริษัท 

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) 

5.2 นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ าของ
บริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  

5.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกีย่วข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดอืนประจ า/ผู้มีอ านาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน***  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ท้ังในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แบ่งได้ ดังน้ี 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 
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 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ามทุกกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้าน

บาทต่อปี 
 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่า

ด้วยการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะความสมัพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกีย่วกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

 ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 
≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังน้ี ในการ
พิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อน
วันท่ีมีการท ารายการในครั้งน้ีด้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณเีป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)  และผู้บริหาร
หรือ partner ของนิติบุคคลน้ัน 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดใน
ระหว่างด ารงต าแหน่งกไ็ด้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน และมติท่ีได้ต้อง
เป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกล่าวของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ( แบบ 
filing ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายน้ัน เพื่อด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย 

(5)   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
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(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยล าดับเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
และค่าตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายน้ันได้รับในแบบ filing  แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 
* ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง  บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
** กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  กรรมการท่ีท าหน้าท่ี

รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน
ตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทข้ึนไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน  

 5.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 จ านวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังคณะ  

 5.5 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน  ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูก
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

5.6 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ ดังน้ี  คณะกรรมการมีอ านาจหน้า ท่ีจัดการบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงให้เป็น
กรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพื่อด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้ก าร
ควบคุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ี จะกระท าได้ก็ต่อเ ม่ือได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังน้ีก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด  ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 
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(ก) เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย  หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 และในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธรุกจิของบรษิัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถปุระสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
(ฉ)  การใดท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรพัย ์หรือประกาศตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
รวมถึงเรื่องดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

2. ดูแลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทฯ 

3. อนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี และก ากับดูแลให้ฝ่าย

จัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีนัยส าคัญ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย 

ระเบียบหรืออ านาจด าเนินการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซ่ึงได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และ
น าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะ
ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
ส าหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปีตาม
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งข้ึน 

5.7 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ อีกท้ังลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสียงเท่ากนั ตลอดจนท าหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ และ
เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถีงปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายซ่ึงก าหนดไว้เฉพาะให้เป็น
หน้าท่ีของประธานกรรมการ 

5.8 การสรรหากรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ท่ี 3/2550 เ ม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังน้ัน การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต้องผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยว ข้อง  นอกจากน้ียัง
พิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ์ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการ
พัฒนากิจการของบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยกรรมการท่ีได้รับการ
เสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ และความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัท  จากน้ันจึงน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
 (ข)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 (ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ านวนท่ีจะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 5.9 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยมีวาระพิจารณาติดตามผล
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การด าเนินงานเป็นประจ า ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องท่ีส าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจน
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังน้ีกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

นอกจากน้ี จ านวนองค์ประชุมข้ันต่ า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ต้อง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ
ให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า ทุกปี
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็นรายบุคคลโดย
ตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพจิารณาตรวจสอบผลงาน
และปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่ง ข้ึน  
 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้า ท่ีของกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

อีกท้ังคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล
งานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระเท่าน้ัน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการยงัจัดให้มีการประเมินผลงานท้ังคณะและเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการ
ชุดย่อยท้ังหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

5.11 การจ่ายค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
ส าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯมีนโยบายท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีจะให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน  และ
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการน้ัน ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมซ่ึงสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ และสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถกูประเมินโดยคณะกรรมการ
บริษัทซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเท่าน้ัน 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซ่ึงได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท 
และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร 
นโยบายก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับกรรมการและผู้บริหาร 
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD) และสถาบันอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทออก
ค่าใช้จ่าย 

 5.13 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกวา่หรือเท่ากับ 3 คน และมีกรรมการท่ีเป็น
ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน ซ่ึง เป็น
กรรมการท่ีไม่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย  และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน  

(2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
(3)  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
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(4)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตัดสินใจในการด าเนินกจิการของบริษทั    
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล าดับเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้  

(5)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกนั 
(6)   มีหน้าท่ีตามท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
(7)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการ
ตรวจสอบรายใด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว  และกรรมการตรวจสอบรายน้ันจะระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบท่ีต้องส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

(8) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  

(9) ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ัดเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ 

ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ 
(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี รวมถึงประเด็น ดังน้ี 

 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี  (non-audit service) ท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น 

 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง  
(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก  รวมถึงประเด็น ดังน้ี 
 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท้ังน้ีเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ี และ

การรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานน้ี  
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(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก 
รวมท้ังติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  

(ช) สอบทานรายการทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเช่ือถือได้ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

(ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 
(ฎ) จัดท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ  ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังน้ี 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังน้ี 

o ความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
o การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
o รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้า ท่ี

ตามกฎบัตร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้า ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้า

ร่วมประชุมได้ 
(ฐ) การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5.14 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และผู้บริหาร   
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทลงวันท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(ก) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรอืให้กู้ยืมเงนิ หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึง
การเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน หรือการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ท้ังน้ี 
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า  50 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า  

(ข) มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
(ค) มีอ านาจจัดท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการ 
(ง) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ

คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ 
(จ) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อคณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ  

อน่ึง การอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท ารายการ
ท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าท ารายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็น
การอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

 5.15 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย กรรมการ 2 คน ซ่ึงสมาชิกเป็นผู้บริหาร   

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   น าเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ข)   พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(ค)   ก ากับ และ ดูแลการด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(ง)   พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทางท่ีได้รับอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริหาร 
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5.16 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 
คน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการอย่างสม่ า เสมอ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(ก)   พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการ รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  แบ่งได้เป็น 
o ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ ดังน้ี 
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการ

โดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง 
 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระ

คนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมท้ัง
พิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่  หากมีกรรมการอิสระไม่ครบ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ  
o สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

เพื่อเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยด าเนินการ ดังน้ี 
 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของบริษัท 
 ด าเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ 
 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 
 ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคณุสมบัติสอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ เพื่อ

จะได้ม่ันใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หาก
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

(ข)   พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่เสนอความเห็นต่อคณะ -
กรรมการ ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

(ค)  พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลกรรมการผูจั้ดการ  
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(ง)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่กรรมการ และ

พนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุ้นด้วย 

 5.17 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และ
ผู้บริหาร  รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการด าเนินงานบริหารความเสีย่ง รวมถึงให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรือ่งการบริหารความเสีย่ง  

(ข) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วงในระดบัองค์กร 
ตลอดจนระดับโครงการ  

(ค) พิจารณาความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกจิของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  

5.18 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และ
ผู้บริหาร  รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(ก)   เสนอแนวทางหรือนโยบายดา้นการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบริษัท  

(ค) ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกจิการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  

(ง) ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี  

 5.19 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้า ท่ีในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจาก
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มาตรการท่ีเป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึง
ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  โดยคู่ มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังน้ี 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน
ใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท า นิติกรรม
อ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยข้อก าหนดน้ีรวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงโดย
อาจมีโทษตั้งแต่ข้ันตักเตือนด้วยวาจาจนถึงข้ันให้ออกจากงาน 

5.20 มาตรการ หรือข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันน้ัน ต้องอยู่บน
พื้นฐานของความจ าเป็น  ความสมเหตุสมผล และ เป็นการด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
บริษัทฯ  ซ่ึงเป็นไปในราคา และ เงื่อนไขท่ีไม่แตกต่างกับรายการท่ีมีกับบุคคลภายนอกท่ีไม่เกีย่วข้องกัน   และ ใน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญ คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยก าหนดให้การออกเสียงในท่ี
ประชุมน้ันๆ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ท้ังน้ี การด าเนินการใดๆ 
จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 5.21 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมส าหรบัพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือใน
การปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดท าเป็น “คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ” ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด  

5.22 นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่ง 
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คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานของ
บริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหาร ซ่ึงเป็น
การเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง (**) ใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการองค์กร มี
ข้ันตอนด าเนินการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอช่ือและคัดเลือก

กลุ่มผู้บริหารซ่ึงมีศักยภาพสงู เพื่อน ามาพัฒนาและเตรียมความพรอ้ม 

2. คณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรบุคคลด าเนินการให้มีการพัฒนาผูบ้ริหารกลุม่ดังกลา่วโดยจัด

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล ร่วมพจิารณาคดัเลอืกผู้ท่ีมีความ

เหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง ส าหรับต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคัดเลอืกแล้วจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอมาวา่มีความ

เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได ้พร้อมข้อมูลต่างๆท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่แต่งตั้งต่อไป 

5.23 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายส าหรบัผู้ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณา
จากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเพศ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่
คุณสมบัติฯอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะน้ัน และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดท า 
Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

5.24 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือน าไปหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรม
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ทางการเงินท่ีส าคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ
กลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


