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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี เพ่ือให้ระบบการบริหาร

จดัการของบริษัทมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั นําไปสู่

ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานงึถึงการสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ

ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  

 

 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แบง่เป็น 5 หมวด ได้แก ่

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1  คณะกรรมการบริษัทสง่เสริม ดแูล และคุ้มครองให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก ่

• สทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 

• สทิธิในสว่นแบง่ในกําไรของบริษัท 

• สทิธิในการได้รับขา่วสาร และข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 

• สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้ หรือถอดถอน

กรรมการ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบ

บญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล เป็นต้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอเร่ืองสาํคญัๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือ

หุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ 

ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า

อยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อม

ทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั ซึง่

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ 

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วใน Website ของบริษัทเป็นการ

ลว่งหน้าก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการ

ประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท และละเว้นการ

กระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

1.4 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ

และออกเสยีงอยา่งเต็มท่ี และละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้

ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพ่ือออกเสยีงลงมติไมม่ีวิธีการท่ียุง่ยากหรือมคีา่ใช้จ่ายมากเกินไป 

เป็นต้น 
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1.5 ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น

และตัง้คาํถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถาม

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

1.6 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

ซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

2. การปฎิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการ

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิ

ออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทน    

2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในการเสนอเพ่ิมวาระ

การประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้กําหนดกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนลว่งหน้าสาํหรับ

การพิจารณาการเพ่ิมวาระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอ  

2.4 คณะกรรมการบริษัทกําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดาํรงตําแหนง่

กรรมการ เช่น ให้เสนอช่ือผา่นคณะกรรมการสรรหาลว่งหน้า ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม

ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

2.5 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ 

รายงานรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการ 

โดยสง่ข้อมลูให้แก่สาํนกักฎหมาย เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสนิใจ

เพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้ กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมท่ีทํากบั

บริษัทไมใ่ห้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 

2.6 คณะกรรมการบริษัทห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู(**)ซือ้ขายหุ้นบริษัท ในช่วง 3 สปัดาห์

ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน 

2.7 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ไมม่กีารเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่

จําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

2.8 คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถ

กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน  เป็นทางเลอืก

ในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

2.9 คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทํา

รายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 
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2.10 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

2.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัรายละเอียดในหวัข้อการ

ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ  

2.12 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี 

หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยี

ในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2.13 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้การอนมุตัิการเข้าทํารายการตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมตัิการเข้าทํารายการท่ีทําให้คณะกรรมการ

บริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิการเข้าทํารายการท่ีตน

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิการเข้า

ทํารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็นหรือเห็นสมควร 

2.14 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารระดบัสงู(**) มีหน้าท่ีนําสง่รายงาน

การถือหลกัทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคูส่มรส หรือ ของบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (แบบ 

59-1) ตอ่ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหาร(**)และ/หรือกรรมการ และ ต้องสง่สาํเนาให้แก่สาํนกั

กฎหมาย จํานวน 1 ชดุ เพ่ือนําเสนอเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

2.15 กรณีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ (***) ของตนเอง หรือ ของคูส่มรส หรือ ของบตุรท่ียงั

ไมบ่รรลนิุติภาวะ อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย  โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย์    คณะกรรมการ

บริษัทกําหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารระดบัสงู(**) มีหน้าท่ีนําสง่รายงานการถือ

หลกัทรัพย์(***) (แบบ 59-2) ตอ่ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัทําการ และ ต้องสง่สาํเนาให้แก่สาํนกักฎหมาย จํานวน 1 ชดุ เพ่ือนําเสนอ

เข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผู้บริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

(***) หมายถงึ ทกุหลกัทรัพย์ อนัได้แก่ หุ้นสามญั หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นต้น 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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3.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิท่ีมีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และสง่เสริมให้มกีระบวนการเกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้

เสยีในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 

3.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่โดยคาํนงึถงึ

สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมกีบับริษัท ไมก่ระทําการใดๆ ท่ี

เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ และกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยี

ได้รับความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ 

3.3 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ได้

รับทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้มกีารพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

เป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 คณะกรรมการบริษัทมกํีาหนดนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคมอยา่งชดัเจน  

3.6 คณะกรรมการบริษัทพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง

โปร่งใสและรับฟังความเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (ยกเว้นคําร้องเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี

อาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบของบคุคลในองค์กร ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในนโยบาย

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืน ผา่นทางการพบ

ผู้บริหาร หนว่ยงานตรวจสอบกลาง หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  เลขานกุารบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือผา่นไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ 

http://www.rs.co.th/investor.html  ทางโทรศพัท์ หมายเลข 0-2938-4307 และ 0-2511-0555 

ตอ่ 1496 หรือติดตอ่โดยตรงตามหนว่ยงานดงักลา่ว เพ่ือให้มกีารรวบรวมและตรวจสอบข้อมลู

ตามกระบวนการท่ีบริษัทฯกําหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

สาํหรับคําร้องเก่ียวกบัรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง 

การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป

ประเด็นตา่งๆทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตร

มาส  บริษัทฯให้ความสาํคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้อง

ด้วยเทา่นัน้ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทาง

การเงินและข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โปร่งใส 
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4.2 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส ตลอดจนเกณฑ์ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

4.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยกําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดาํเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้ติดตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนั

อยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้

มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบกลางทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยจะรายงานการ

ตรวจสอบตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรม

ทางการเงินสาํคญัของบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสทิธิภาพ โดยมี

นโยบายท่ีจะมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

(Compliance Control)  

4.5 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และให้

ความสะดวกแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัว่ไปอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม และ

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษให้

เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทัง้ ทําหน้าท่ีเผยแพร่ขา่วสารการดาํเนินงาน ตลอดจนผล

ประกอบการของบริษัทผา่นสือ่ตา่งๆเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืนๆ ได้รับทราบ

ข้อมลูของบริษัทอยา่งทัว่ถงึ 

4.6 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญั ได้แก ่

• บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวนครัง้ของ

การประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมาและ

ความเห็นจากการทําหน้าท่ี 

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บั

รายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

• รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิ

ตามนโยบาย 

• นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 

• นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคา่ตอบแทนด้วย ทัง้นี ้

จํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการ

เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนํามุมมอง

ใหม่ๆมาให้คณะกรรมการ รวมทัง้การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีประกอบด้วยคณุธรรม

และจริยธรรม  

5.1.2 ให้กรรมการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  

5.1.3 ในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดบัสงู(**)ของบริษัทต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

5.1.4 ในคณะกรรมการของบริษัท ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืนได้ไมเ่กิน 2 บริษัท 

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผู้บริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

(ก.ล.ต.) 

5.2 นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีตําแหนง่เป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจําของ

บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และสามารถช่วยดแูลไมใ่ห้เกิดรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

5.3 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

(1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง*ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน**/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา/ผู้มีอํานาจ

ควบคมุบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั***  หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนั และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(3) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท แบง่ได้ ดงันี ้

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
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 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

 ระดบันยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้าน

บาทตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทํานองเดยีวกบัข้อกําหนดวา่

ด้วยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกต ิ รายการเชา่/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความชว่ยเหลอื

ทางการเงิน 

 ระดบันยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 

≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี ้ ในการ

พิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อน

วนัท่ีมีการทํารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลท่ีถือวา่เข้าขา่ยไมอิ่สระ ได้แก่ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร

หรือ partner ของนิติบคุคลนัน้ 

(ค) กําหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควร ซึง่มิได้เกิดขึน้อยา่งสมํา่เสมอและตอ่เน่ือง 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมคีวามสมัพนัธ์เกินระดบันยัสาํคญัท่ีกําหนดใน

ระหวา่งดํารงตาํแหนง่ก็ได้ แตต้่องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้ต้อง

เป็นมติเป็นเอกฉนัท์ นอกจากนี ้  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มกีารเปิดเผยความสมัพนัธ์

ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ( แบบ 

filing ) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของ

บริษัท และหากตอ่มาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพ่ือดํารง

ตําแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มี29การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย 

(5)   ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
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(7) กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัิตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมกีารดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัท

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มี29การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั29การดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่ว 

และคา่ตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ filing  แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 

* ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายถงึ  บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

** กรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน หมายถงึ กรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ี

รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนั

ตามรายการท่ีคณะกรรมการมมีติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หมายถงึ บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดยีวกนั 

 5.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 จํานวนกรรมการอิสระมีอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ  

 5.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้ใช้วธีิจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 

ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตาํแหนง่  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกู

เลอืกเข้ามาดํารงตาํแหนง่ใหมก็่ได้ โดยเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและ มาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตั ิ บริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

5.6 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2546 เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ ดังนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็น

กรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การ

ควบคมุคณะกรรมการได้ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

(ฉ)  การใดท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

รวมถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
1. ดแู ลการกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดยเป็น

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้บริษัท ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคม

โดยรวม 

2. ดแูลให้มัน่ใจวา่ วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจําปี

ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีการนํานวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

3. ดแูลการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่ในจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และ

ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้

ประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

4. ดแูลโครงสร้างและการปฏิบตัิของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

หลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั(duty of care) และ

ซื่อสตัย์สจุริตต่อองค์กร(duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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6. ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. ดูแลการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัขององค์กร และการกําหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน

สาํหรับทัง้บริษัท 

8. พิจารณาและอนมุตัิการกําหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ และพนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี 

และงบประมาณประจําปี และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

9. พิจารณาการดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

10. พิจารณาการกําหนดอํานาจดําเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

11. พิจารณาการกําหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โคยคํานึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน ตลอดจนการพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบาย

และแผนการบริหารจดัการบคุคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจดัให้มีกรอบการกํากับ

ดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 

รวมทัง้ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ

ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

บริษัท 

12. พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

13. พิจารณาการดูแลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือและตามความ

เหมาะสม 

14. ติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

15. พิจารณาให้มัน่ใจได้ว่า ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 

กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้

การคํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 

16. ดแูลให้การดําเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของ

กลุม่บริษัทฯ  

17. พิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีมีนยัสําคญั ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ นโยบาย 

ระเบียบ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หรืออํานาจดําเนินการของบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหมซ่ึง่ได้รับการพิจารณากลัน่กรองแล้วและ

นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะ

ทุม่เทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

สาํหรับกรรมการใหมท่างบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

เพ่ือให้กรรมการใหมม่คีวามรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งด ี

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทประจําปีตาม

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ี ท่ีประชมุ

คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงเทา่กนั ตลอดจนทําหน้าท่ีเรียกประชมุคณะกรรมการ และ

เป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถีงปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายซึง่กําหนดไว้เฉพาะให้เป็น

หน้าท่ีของประธานกรรมการ และครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกํากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

(2) การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมจีริยธรรม 

และการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

(3) การกําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและมี

มาตรการท่ีดแูลให้เร่ืองสาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้

อยา่งอิสระ 

(5) การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5.8 การสรรหากรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งั

พิจารณาถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการ
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พฒันากิจการของบริษัท รวมทัง้การอทิุศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยกรรมการท่ีได้รับการ

เสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ และความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัท จากนัน้จึงนํารายช่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 

 (ข)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (ค) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดั

ลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น

ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 5.9 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมกํีาหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติม

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชมุ และ วนัประชมุไว้ลว่งหน้า  โดยมีวาระพิจารณาติดตามผล

การดาํเนินงานเป็นประจํา ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสาร

การประชมุก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่ง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณาการเลอืกเร่ือง

เข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แนใ่จวา่เร่ืองท่ีสาํคญัได้ถกูบรรจเุข้าวาระการประชมุ

เรียบร้อยแล้ว และกรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุ ตลอดจน

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจําเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นีก้รรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบจะเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ 

นอกจากนี ้ จํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ต้อง

มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่งกนัเองตาม

ความจําเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และ

ให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

5.10 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี

ตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็นรายบคุคลโดย

ตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาตรวจสอบผลงาน

และปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่งขึน้  
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 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์การประเมนิผล

งานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถกูประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกําหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการ

อิสระเทา่นัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มกีารประเมินผลงานทัง้คณะและเป็นรายบคุคลของคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากร

บคุคล 

5.11 การจ่ายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

สาํหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯมีนโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีจะให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน และ

สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดยีวกนั สว่นนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ

คา่ตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ

ให้อยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมซึง่สงูเพียงพอท่ีจะดงึดดู และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ และ

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท สว่นการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถกู

ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึง่ได้รับมอบหมายแนะนํากรรมการใหมใ่ห้รู้จกับริษัท 

และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ กลยทุธ์ สภาพการแขง่ขนั วิสยัทศัน์ คา่นิยมองค์กร 

นโยบายกํากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

เป็นต้น 
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 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆ ให้กบักรรมการและผู้บริหาร 

โดยสนบัสนนุให้เข้ารับการสมัมนาและการอบรมในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย(IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทออก

คา่ใช้จา่ย 

 5.13 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกวา่หรือเทา่กบั 3 คน และมีกรรมการท่ีเป็น

ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน มีวาระการ

ดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนมากกวา่หรือเทา่กบั 3 คน ซึง่เป็น

กรรมการท่ีไมม่ีสว่นในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 

คน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน  

(2) ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น 

(3)  ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

(4)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท    

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

(5)  ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

(6)   มีหน้าท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

(7)  มีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบ

ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ โดยระบไุว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 วา่ กรรมการ

ตรวจสอบรายใด เป็นผู้ ท่ีมคีณุสมบตัิดงักลา่ว และกรรมการตรวจสอบรายนัน้จะระบคุณุสมบตัิ

ดงักลา่วไว้ในหนงัสอืรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบท่ีต้องสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย 

(8) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

(9) ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น ให้ดํารง

ตําแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ 

ตลอดจนการกํากบัดแูลกิจการ 



 
 
 
 
 

15/21 

(ข) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชีบริษัทประจําปี รวมถึงประเด็น ดงันี ้

 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการ

สอบบญัชี  (non-audit service) ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

 ให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี เพ่ือ

ขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี

ประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดงันี ้

 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้า

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หนว่ยงานดงักลา่วมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหน้าท่ี และ

การรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี ้ 

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก 

รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้องเช่ือถือได้ และ

มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี 

(ซ) ดแูล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่ว สมเหตสุมผล และ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(ญ) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหา หรือ ข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ  ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู  ดงันี ้

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดงันี ้

o ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

o ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

o การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

o ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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o รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

o ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามกฎบตัร 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมลู หรือ เข้า

ร่วมประชมุได้ 

(ฐ) การปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5.14 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการ และผู้บริหาร   

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี  2/2556 เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึง

การเข้าเป็นผู้คํา้ประกัน หรือการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้

ภายในวงเงินสาํหรับแตล่ะรายการไมเ่กินกวา่ 100 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเทา่  

(ข) มีอํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในตําแหน่งท่ีไม่สงูกว่าตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (เดิมใช้ช่ือตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ) 

(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการ 

(ง) จดัตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดของการ

คดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลกิจ้างของพนกังานของบริษัทฯ 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง

กบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึง่ การอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการ

ท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
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การอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้

ตามท่ีจําเป็นหรือเห็นสมควร 

 5.15 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึง่สมาชิกเป็นผู้บริหาร   

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

(ข)   พฒันากลยทุธ์ และ เทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(ค)   กํากบั และ ดแูลการดําเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(ง)   พิจารณา และ ตดัสนิใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทางท่ีได้รับอนมุตัิ

โดยคณะกรรมการบริหาร 

5.16 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจํานวนมากกว่าหรือเท่ากบั 3 

คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดํารง

ตําแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(ก)   พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง่

กรรมการ รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอความเห็นตอ่

คณะกรรมการบริษัทซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ  แบง่ได้เป็น 

o กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ โดยดาํเนินการ ดงันี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการ

โดยรวมวา่ คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิลกัษณะใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแตล่ะคน เพ่ือพิจารณาวา่ กรรมการอิสระ

คนใดมีคณุสมบตัคิรบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทัง้

พิจารณาวา่ จําเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหมห่รือไม ่  หากมีกรรมการอิสระไมค่รบ

ตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ  

o สรรหาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตาํแหนง่กรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

เพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยดําเนินการ ดงันี ้



 
 
 
 
 

18/21 

 กําหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหนง่กรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะ

ของบริษัท 

 ดําเนินการพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลอืกบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีกําหนดไว้ 

 ตรวจสอบให้รอบคอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

 ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีกําหนดไว้ เพ่ือ

จะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมคีวามยินดจีะมารับตาํแหนง่กรรมการของบริษัท หาก

ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

(ข)   พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นตอ่คณะ -

กรรมการ ซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตั ิ

(ค)  พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จดัการ 

(ง)  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ 

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม ่(หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น) ให้แกก่รรมการ และ

พนกังาน โดยให้เง่ือนไขตา่งๆจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่น

ขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 5.17 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการ 2 คน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการ และ

ผู้บริหาร  รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดาํเนินงานบริหารความเสีย่ง รวมถึงให้คาํแนะนําแก่

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเสีย่ง 

(ข) กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสีย่งเป็นไปตามแผนงานและสาํเร็จลลุว่งในระดบัองค์กร 

ตลอดจนระดบัโครงการ  

(ค) พิจารณาความเสีย่งท่ีสาํคญัของบริษัทในระดบัองค์กร และประเมนิการดาํเนินงานบริหารความเสีย่ง 

ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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5.18 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 2 คน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการ และ

ผู้บริหาร  รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

(ก)   เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(ค) ให้คําแนะนําด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

(ง) ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิงานตามนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 5.19 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการ

รายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจาก

มาตรการท่ีเป็นข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อักษรซึ่ง

ครอบคลุมเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั/หรือข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลบัและ/หรือข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืน

ใด ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทํานิติกรรม

อ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยข้อกําหนดนีร้วมความถึงคูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา บพุการี ผู้สืบสนัดาน ผู้ รับบตุร

บญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักลา่วบริษัทฯ จะถือว่าได้

กระทําผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 



 
 
 
 
 

20/21 

5.20 มาตรการ หรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการทํารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหว่างกันนัน้ ต้องอยู่บน

พืน้ฐานของความจําเป็น  ความสมเหตุสมผล และ เป็นการดําเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่ม

บริษัทฯ  ซึง่เป็นไปในราคา และ เง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่งกบัรายการท่ีมีกบับคุคลภายนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั   และ ใน

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยกําหนดให้การออกเสียงในท่ี

ประชุมนัน้ๆ กรรมการ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีสว่นได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การดําเนินการใดๆ 

จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 5.21 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสาํหรับพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดข้อพงึปฏิบตัิไว้สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือใน

การปฏิบตัิงาน และได้รวบรวมข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วจดัทําเป็น “คูม่ือจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ” ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกลไกและกระบวนการท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิจริงอยา่งเคร่งครัด 

5.22 นโยบายด้านแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานของ

บริษัทฯเป็นไปได้อยา่งราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหาร ซึ่งเป็น

การเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผู้สบืทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู(**) ใน

กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการองค์กร มี

ขัน้ตอนดําเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล พิจารณาเสนอช่ือและคดัเลอืก

กลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพ่ือนํามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลดําเนินการให้มกีารพฒันาผู้บริหารกลุม่ดงักลา่วโดยจดั

โปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ร่วมพิจารณาคดัเลอืกผู้ ท่ีมีความ

เหมาะสมเพ่ือมาดาํรงตาํแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู สาํหรับตาํแหนง่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลอืกแล้วจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอมาวา่มีความ

เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทได้ พร้อมข้อมลูตา่งๆท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 
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5.23 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกบักล

ยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสาํหรับผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณา

จากทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วชิาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็น

ต้น อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯยงัได้ใช้ฐานข้อมลูกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่ แต่

คณุสมบตัิฯอาจจะยงัไมเ่หมาะสมกบับริษัท ณ ขณะนัน้ และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จดัทํา 

Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยทุธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

 5.24 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สทิธิออกเสยีงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เว้นแต่บริษัทดงักลา่ว

เป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น  operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นผู้แตง่ตัง้ โดยบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบริษัทแม ่และบริษัทได้กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

ก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ หาก

เป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทยอ่ย บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทนัน้ ต้องดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบั

ในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกบับริษัท มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีให้บริษัทสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดด้วย ตลอดจนกําหนดระบบการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและทํารายการตา่งๆเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5.25 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่การเสริมสร้างการควบคมุภายใน ให้มคีวามเพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย หรือนําไปหา

ประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหนว่ยงานทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานและกิจกรรม

ทางการเงินท่ีสาํคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบ

กลางมคีวามเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตัิงาน 
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