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Corporate
Governance Policy
นโยบายบรรษัทภิบาล

Courtyard by Marriott Bangkok

บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ถู ก ต้ อ งตาม
กฏหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมี
กลไกการตรวจสอบที่ ดี แ ละเหมาะสม การด� ำ เนิ น งานค� ำ นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้าง
คณะกรรมการ กลไกการก�ำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจาก
จะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for
Economic Cooperating and Development) แล้ว บริษัทฯ ได้
ศึกษาและน�ำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศน�ำมา
ปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยก�ำกับ
ดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรือ่ งให้ละเอียดมากขึน้ ตลอดจนการ

ก�ำหนดโครงสร้างกรรมการซึง่ มีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และ
ในการก�ำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate
Governance Committee หรือ NCG) เพื่อก�ำหนดนโยบาย และ
ทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการน�ำ
ไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการด�ำเนินการตามนโยบายนั้น
ผู้บริหารระดับสูง 2 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันสนับสนุนนโยบายและก�ำกับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแก่พนักงานทุกระดับ
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเจริญ
เติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งประกอบด้วย
1) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัว
บุคคล 2) สร้างบุคลากรที่มีทักษะและความช�ำนาญ มุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การสร้างฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง เพียงพอ และทันสมัย ส�ำหรับการบริหารและตัดสินใจ 4) การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
และ 5) การสนับสนุนให้เป็นสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม ASEAN CG
Scorecard ภายในปี 2558 ซึง่ จากการศึกษาเบือ้ งต้นเห็นว่า ASEAN
CG Scorecard ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ OECD โดยแบ่ง
เป็น 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จากการเข้า
ร่วมกลุ่มเพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจมีเพียงบางเรื่องที่ ASEAN
CG Scorecard เข้มกว่าข้อก�ำหนดเดิมตามแนวทางของ OECD
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อก�ำหนดดังกล่าว ยกเว้น บางประเด็นที่พบปัญหาใน
ทางปฏิบตั ิ ซึง่ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และหน่วยงานก�ำกับดูแล
ทีเ่ กีย่ วข้องอยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม และหาข้อสรุปเพือ่ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รว่ มลงนามประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการ
จัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ก�ำหนดให้มคี มู่ อื จริยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) ตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารให้พนักงาน
ทุกระดับทราบ และก�ำหนดเป็นแนวปฎิบตั งิ านภายใต้กรอบนโยบาย
บรรษัทภิบาลที่ชัดเจน โดยการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการ
ประชุมพนักงาน (Town Hall Meeting) ซึ่งก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2 ครัง้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ประกาศหลักบรรษัทภิบาลส�ำหรับ
ผู้บริหาร 10 ประการ เพื่อใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม (With
Integrity) เป็นแนวทางในการท�ำงาน และเป็น 1 ใน 4 ของวัฒนธรรม
องค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate
Social Responsibility (CSR)) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน
ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีค่ อยติดตามและส�ำรวจความ
คิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะ
ทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการท�ำงานประจ�ำ
ปีของพนักงาน
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แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอราวัณ แบ่งเป็น 9 เรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดแผนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก บรรษั ท
ภิ บ าลที่ ดี โดยรวบรวมข้ อ ควรปฏิ บั ติ และจริ ย ธรรมในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
องค์ ก ร และมั่ น ใจว่ า สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ มาจั ด ท� ำ เป็ น คู ่ มื อ
จริยธรรมธุรกิจ ในปี 2548 และปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2551
โดยเตรียมแผนที่จะปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ
ตรงตามวิธีปฏิบัติจริงของบริษัทฯ อีกครั้งในปี 2556 ซึ่งถือ
เป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามค�ำขวัญที่ว่า “ความส�ำเร็จ
ต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม” (Success with Integrity) และ
ประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จด้วย
ส�ำนึกของความถูกต้องและดีงาม และเผยแพร่คู่มือจริยธรรม
ธุ ร กิ จ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.TheErawan.com)
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร และมี
จริ ย ธรรมในการท� ำ งานและทั ศ นคติ ที่ ดี เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
สังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหาร
และพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่
พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ และฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้ม
กว่าข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ชัดเจน มีการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท
อ�ำนาจ หน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการรวม 13 คน มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มี
การแบ่งแยกต�ำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาสับเปลี่ยนกรรมการ
(Rotation) การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
มีหน้าที่ในการน�ำเสนอนโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะ
ของตนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตัง้ เลขานุการ
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่าง
กรรมการกับฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ทีว่ างไว้ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อย
กว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน
และลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง /
โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก/
แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูล
การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (Connected
Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อย่างครบถ้วน โปร่งใส
คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนและ
การขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวม
ถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการ
ท�ำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�ำกับ
ดูแล ประเมิน และติดตาม การบริหารความ
เสีย่ งอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร มีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ
ก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง พิจารณาและ
สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ ตลอดจนประเมิ น ผลงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่
คณะกรรมการ แต่งตั้งขึ้น และก�ำกับดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct)

Renaissance Koh Samui Resort Report and Spa

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 2 คนและกรรมการอิสระ 2 คน รวม
เป็น 4 คน ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมิน
ความรู้ความสามารถ และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จั ด ท� ำ
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ก�ำหนด และ/หรือ
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตาม และประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอก
3. คุณสมบัติของกรรมการ
หลั ก การ ควรมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้ า นการเงิ น
เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว และ
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วาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง และการเกษียณอายุ
ของกรรมการ
1. ให้ มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คราวละ 3 ปี
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ
หุ ้ น พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง ใหม่ ห ลั ง จากหมด
วาระ โดยให้พิจารณาการด�ำรงอยู่จากการ
ประเมิ น ผลการท� ำ งานของกรรมการทุ ก ปี
และก�ำหนดให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราว
ละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 75 ปี โดย
มีผลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี และให้นับหลังจากวันที่ที่กรรมการ
ผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

กฎหมายอย่างเพียงพอ ทีจ่ ะให้ทศิ ทาง นโยบายทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม
และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทที่ส�ำคัญ 2 ประการคือ เพื่อร่วมก�ำหนดกลยุทธ์
ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มกี ารบริหาร
งานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย เป็ น มื อ อาชี พ และมี
จริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และท�ำหน้าที่ของตน (Practices) อย่างเต็มที่ ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
หรือมีเหตุการณ์ที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการ มี ห น้ า ที่ น อกเหนื อ จากที่
กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่น คือ (1)
การท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผูเ้ รียกประชุมคณะ
กรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่
แตกต่างจากกรรมการดังนี้
• ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้บริหาร (Non Executive Director - NED)
• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือ
เป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ตรวจสอบบั ญ ชี
หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าว
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร ไม่ ค วรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท
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กรรมการอิสระ
• มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง1
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ภายใน 2 ปีกอ่ นหน้า
ได้แก่
- ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่
ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น
ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
- ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่
เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการท�ำรายการ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA
ของบริษัทฯ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า โดยให้รวม
มูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มี
การท�ำรายการครั้งล่าสุด
• ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้
• ต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รที่ จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit
Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ
• ต้องเป็นกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือ
ผูถ้ อื หุน้
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

• มีหน้าทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ
• มีอ�ำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง
ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการ
ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
• เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรือ่ งทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลักษณะต้องห้าม
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องไม่มคี ณ
ุ สมบัติ ทีข่ ดั หรือ
แย้งกับข้อก�ำหนดของบริษทั ฯ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด
เพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย และข้อพึง
ปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภาระกิจหลัก โดย
เปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษทั ฯ และเสนอ
ขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ระหว่ า งกรรมการอิ ส ระ
ด้วยกันเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลง
มาจากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผู ้ จั ด การ
ใหญ่ตามล�ำพัง ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดจ�ำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยการนั ด หมายและแจ้ ง ให้
กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยก�ำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ จัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
และแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรรมการ
ปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง คณะ
กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง คณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง และคณะกรรมการ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและก�ำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง ทุกครั้ง
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
เก็บไว้ ณ ส�ำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รายละเอียด
การเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2555 ตามตารางดังต่อไปนี้

1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. นายประกิต ประทีปะเสน
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2553 - 2556*
เม.ย. 2554 - 2557
เม.ย. 2554 - 2557
เม.ย. 2553 - 2556*
เม.ย. 2553 - 2556*
เม.ย. 2554 - 2557
ธ.ค. 2554 - 2556*
เม.ย. 2554 - 2557
เม.ย. 2554 - 2557

เม.ย. 2555 - 2558

วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง

93%

7/7
7/7
7/7
3/7
6/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7

7/7

คณะกรรมการ

* เสนอให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556

สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ

2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
3. รศ.มานพ พงศทัต
4. นายเดช บุลสุข
5. นายบรรยง พงษ์พานิช
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
8. นายสุพล วัธนเวคิน
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
10. นางพนิดา เทพกาญจนา
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ
12. นายกษมา บุณยคุปต์
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร

ต�ำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจ�ำปี 2555

100%

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

96%

4/4
4/4

4/4
4/4
4/4
4/4

3/4

คณะกรรมการ
ลงทุน

100%

2/2
2/2
2/2

2/2

คณะกรรมการ
สรรหาและ
บรรษัทภิบาล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม

92%

3/3
2/3
3/3
3/3

คณะกรรมการ
พัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน
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6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดย
กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการท�ำงานของตนเอง และ
คณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขานุการ คณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อท�ำการประเมินผล และ
น�ำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การประเมินผลประจ�ำปี 2555 ความเห็นของกรรมการร้อยละ
87.85 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการ
ว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอท�ำให้มีการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 88.43 เห็นว่ากรรมการเข้าใจ

87.85%

88.43%

บทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูก
ครอบง�ำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 88.08 เห็นว่าจ�ำนวน
ครั้ ง ของการประชุ ม มี ค วามเหมาะสม และเอกสารที่ ไ ด้ รั บ
ล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูล
ก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่ำเสมอ
ร้อยละ 85.97 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย
ความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 85.58 เห็นว่ากรรมการมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไป
ตรงมา และร้อยละ 81.79 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม ท�ำให้มคี วามเข้าใจในธุรกิจ
อย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

88.08%
85.97%

85.58%
81.79%

โครงสร้าง/คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่
ของกรรมการ

การประชุม
คณะกรรมการ

7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาล มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหา
กรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไป
ตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ และถู ก ต้ อ งตามกระบวนการ
คัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง และเสนอขอ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระให้ ก ลั บ เข้ า ด� ำ รง
ต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะน�ำข้อสรุปจาก
การประเมินผลงานของกรรมการในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นราย
บุคคลมาประกอบการพิจารณา
อนึง่ ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง เป็น
ไปโดยอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของผูห้ นึง่ ผูใ้ ด และฝ่ายจัดการ
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
จะจัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง

การท�ำหน้าที่
ของกรรมการ

ความสัมพันธ์
กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาผู้บริหาร

โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อ
ให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติ
หน้าที่ แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดท�ำ
แผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ได้แก่ ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การท�ำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกัน
ไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก

