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3     การก ากบัดแูลกิจการ 

3.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้และผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมได้โดยค านึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว และส่งเสรมิการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยอาศยัหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ซึ่งจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรเพื่อท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยหลกัปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ครอบคลุมถงึ 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
 

หลกัปฏิบติั 1 บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
หลกัปฏิบติั 2 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั 
หลกัปฏิบติั 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
หลกัปฏิบติั 6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 
 

หลกัปฏิบติั 1:    บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.1    คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่อ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมี

การบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 
1.1.1 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
1.1.2 การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
1.1.3 การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2   คณะกรรมการจะก ากบัดูแลบรษิัท ให้น าไปสู่ผลการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี (Governance Outcome) อย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
1.2.1 สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว  
1.2.2 ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
1.2.3 เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
1.2.4 สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี้ คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ ในการก ากบัดแูลบรษิทัใหน้ าไปสู่ผลการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
(ก) คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผล

ประกอบการทางการเงนิ 
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(ข) คณะกรรมการจะประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการก ากบัดแูลกจิการเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรม
องคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม 

(ค) คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายส าหรบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ
แนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ิจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เป็นตน้ 

(ง) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้กีารสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มกีลไก
เพยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบายฉบบันี้ ตดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายและการ
ปฏบิตัเิป็นประจ า 

1.3    คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of 
Care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

1.4    คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตาม
ดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
1.4.1 คณะกรรมการจะจดัท าขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ทีร่ะบุหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้้างองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุกคน และจะจดัใหม้ี
การทบทวนขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้
ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการ อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอ านาจการจดัการบรษิทั ใหแ้ก่ฝ่าย
จดัการ โดยท าการบนัทกึเป็นลายลักษณ์อกัษร อย่างไรก็ด ีการมอบหมายดงักล่าวมไิด้เป็นการปลด
เปลื้องหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องตดิตามดูแลฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่าย
จดัการอาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงันี้ 
1.4.2.1 เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีารด าเนินการ  

หมายถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใหม้ใีนการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
ก. การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 
ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
จ. การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 
1.4.2.2 เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และฝ่ายจดัการจะพจิารณาร่วมกนั
โดยฝ่ายจดัการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากับดูแลให้นโยบาย
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ภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ มอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 
• การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  
• การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
• การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ  
• การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
• การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  
• การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

1.4.2.3 เรื่องทีค่ณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ  
หมายถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมการจะก ากบัดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 
• การจดัการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ
แล้ว ทัง้นี้ คณะกรรมการควรปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจด าเนินงาน การจดัซื้อ
จดัจา้งการรบับุคลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีก่ าหนดไวแ้ละตดิตามดูแลผล โดย
ไม่แทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 
• เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2: ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
2.1     คณะกรรมการจะก าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทั (Objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้บรษิทั ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และ
สงัคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแลใหบ้รษิทั มวีตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั (Objectives) ทีช่ดัเจน 
เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) และสื่อสารให้ทุก
คนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัท าเป็นวสิยัทศัน์ และค่านิยมร่วมขององคก์ร (Vision 
and Values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (Principles and Purposes) หรอือื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model)  
ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่บรษิทั ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพจิารณาถงึ 
(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม 
(2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั 
(4) วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บรษิทั 
(5) กลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทั 
(6) ความสามารถในการท าก าไร หรอืแขง่ขนัดว้ยการสรา้งคุณค่าใหบ้รษิทั และลูกคา้ (Value Proposition) 
(7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาสและความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทั และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสรมิค่านิยมขององค์กรในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเช่น ความรบัผดิชอบในผลการ
กระท า (Accountability) ความเทีย่งธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due 
Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้  
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2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการสื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กรสะทอ้น
อยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2    คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง  และ/หรอื
ประจ าปีของบรษิทั สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยมกีารน าเทคโนโลยมีา
ใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยค านึงถงึปัจจยัแวดล้อมของบรษิทั ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ ความ
เสี่ยงที่ยอมรบัได้และสนับสนุนใหม้กีารจดัท า หรอืทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรบั
ระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถงึผลกระทบในระยะเวลา
ทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้
ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

• ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมส่ีวนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
กบับรษิทั ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มูลประเดน็หรอืความตอ้งการของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด 

• ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบั
ดแูล เป็นตน้ 

• ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจดัระดบัประเด็น
ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ต่อทัง้บรษิัท และผู้มส่ีวนได้เสยี ทัง้นี้ เพื่อ
เลอืกเรื่องส าคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและศกัยภาพของบรษิทั โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะ
ตระหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม 
(Unethical Conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มกีารถ่ายทอดวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทัว่
ทัง้องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจดัให้มีผู้ท าหน้าที่รบัผิดชอบดูแลและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน  

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
3.1    คณะกรรมการมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่ว ัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มัน่ใจว่า จะได้คณะกรรมการ
โดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้ 
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3.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดย
ตอ้งมจี านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อน
อ านาจที่ถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดยกรรมการอิสระมจี านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี 
ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงาน
ประจ าปีและบนเวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทั  

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 
3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการจะก าหนด

อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมี
อ านาจโดยไม่จ ากดั บรษิทัจะแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการจะครอบคลุม
เรื่องดงัต่อไปนี้ 
• การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
• การดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม 

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
• การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี

มาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
• การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 
ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

• การเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิเก้า (9) ปีนับจาก
วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

3.2.5 เพื่อให้เรื่องส าคญัได้รบัการพจิารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพจิารณา
ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

3.2.6 บรษิทัจะก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัปฏบิตัขิอ้ 3.3 และ 3.4 
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3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและรายงาน
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

3.3   หลกัปฏบิตั ิ3.3 
3.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการที่มคีุณสมบตัทิีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการมอีงค์ประกอบความรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสมรวมทัง้มี
การพจิารณาประวตัิของบุคคลดงักล่าว และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบรษิัทก่อนจะน าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี้ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขอ้มลูอย่างเพยีงพอ
เกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และในกรณีทีเ่ป็นการเสนอชื่อกรรมการ
รายเดมิจะค านึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบใน
กระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี 
รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและ
จงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัิ
อยู่ในอุตสาหกรรม  

3.4.2 ผูถ้อืหุน้ต้องเป็นผูอ้นุมตัโิครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใ ช่ตวั
เงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาค่าตอบแทนแต่
ละรูปแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และ
ค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทั (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกบัมูลค่าที่บรษิัท สร้าง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนท าใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้  
จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผย ใหร้วมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการ
ของบรษิทัย่อยดว้ย 

3.5 คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 
3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบรษิัท ได้มอีย่างเพยีงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบยีนที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั  
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3.5.3  คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่
รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน
กิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการต้องดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัท มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมกีารแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น 

3.6 คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย
และกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและ
กจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 
3.6.1 คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 

(1) บรษิทัจะส่งบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทั เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อย และกจิการอื่นที่
บรษิัทไปลงทุน ตามสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลให้บรษิัทย่อย และ
กจิการอื่นทีบ่รษิทั ไปลงทุน ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทัง้ นโยบายอื่น ๆ ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีการส่งตวัแทนของบรษิทั เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละ
บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทุน จะต้องได้รบัการพจิารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม
กรรมการบรษิทั โดยค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทั 

(2) หากในการเขา้ท ารายการ หรอืการด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัย่อยทีเ่ขา้ข่ายหรอืเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทั มหีน้าทีต่้องขออนุมตัทิี่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หรอืขออนุมตัิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเข้าท ารายการบริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการหรอื
ด าเนินการนัน้ ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืการเกดิเหตุการณ์บางกรณีของบรษิทัย่อย อนัท าให้บรษิทัมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดประกาศที่
เกี่ยวข้องคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดงักล่าวมี
หน้าทีต่้องแจง้มายงัฝ่ายจดัการของบรษิทั ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเขา้ทารายการหรอืเกดิ
เหตุการณ์ดงักล่าว 
(3) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขต

อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทั ทราบ โดยน าประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
รวมทัง้เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
บรษิทัใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิทั บรษิทัย่อย และกจิการอื่นทีบ่รษิทั ไป
ลงทุนในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงการท ารายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(4) บรษิทัจะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อย และกจิการอื่นที่
บรษิทัไปลงทุน มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ และบรษิทัจะ
ด าเนินการทีจ่ าเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อย และกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมรีะบบในการเปิดเผย
ขอ้มลูและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะตดิตามอย่างใกลช้ดิถงึผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย และกจิการ
อื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนดงักล่าวและน าเสนอผลการวเิคราะห์รวมถงึแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนนัน้ ๆ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรอืปรบัปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่
บรษิทัไปลงทุน มกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยส าคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่
รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิม่เตมิมนีัยส าคญัต่อบรษิทั ใน
กรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มกีารจดัท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุน้ (Shareholders’ Agreement) 
หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชดัเจนเกี่ยวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงนิ
ของบรษิทัไดม้ตีามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

3.7 คณะกรรมการจะจดัให้มกีารประเมนิผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ
กรรมการรายบุคคล เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไป
ใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ได ้ 

3.8 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคน
ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 
3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน าและมขีอ้มลู

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่รวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดล้อม  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจ าปี  
3.9 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
3.9.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้กี าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัแต่ไม่น้อยกว่าสี ่(4) ครัง้ต่อปี 
3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มกีลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 
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3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิี
อื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ี
โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เตมิได้จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เลขานุการบรษิทั 
หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการ
อาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่
มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่น
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการ
จดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมตคิณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบตัแิละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจ าปี และบน website ของบรษิทั 

3.9.9 เลขานุการบรษิทัจะฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใน
กรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ี

ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
4.1.1 คณะกรรมการจะพจิารณาหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรร

หาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4.1.2 คณะกรรมการจะตดิตามดูแลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดูแลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสูงทีเ่หมาะสมโดยอย่าง

น้อยคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาหลักเกณฑ์
และวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงไดร้บัการอบรม
และพฒันา เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

4.2   คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
4.2.1 คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจะก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่อง

จูงใจให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยาว 
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4.2.2 คณะกรรมการจะพจิารณาเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้ง
ค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสูง และติดตามใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

4.3   คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมผีลกระทบต่อการบรหิารและ  
การด าเนินงานของบรษิทั 
4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบายของ
กลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทั 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ 
เช่น การมบีุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมบรษิทั 
4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่หมาะสม และได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม
เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองรองเลี้ยงชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพ้นักงานมกีาร
ออมอย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจในการ
บรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง 

หลกัปฏิบติั 5: การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กร และดูแลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการตดิตามผลการด าเนินงาน 
5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสรมิการด าเนินการ เพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทัตามสภาพปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในการออกแบบและ
พฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอื
กบัคู่คา้ 

ทัง้นี้ การด าเนินการขา้งต้นควรมลีกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่บรษิทัลูกคา้ คู่คา้ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และไม่สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

5.2 คณะกรรมการจะตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
สะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององค์กรไดด้ าเนินการสอดคล้อง
กบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทั 
5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกทีท่ าใหม้ัน่ใจวา่ บรษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบตอ่

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยัง่ยืน โดยจัดท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้
ครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 
• ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้งและปฏิบตัิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ได้แก่ การ
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ก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ  ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมาย
ก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมี
โอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ  

• ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และค านึงถงึ
สุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มูลลูกคา้ การบรกิารหลงัการขายตลอด
ช่วงอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้
และบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขายต้องกระท าอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 

• ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม 
การช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้
มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพฒันาการ
ประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

• ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่สามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและ
ความส าเรจ็ในระยะยาว 

• ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอื
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน การใชน้ ้า 
การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน การปลดปล่อยและจดัการของเสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

• การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

• การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง
และก าหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ต่อสาธารณะโดย 
บริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึง
สนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย  

5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ และ
ประสทิธผิล เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่้องใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากรแต่
ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ ใหค้ านึงถงึผลกระทบและความคุม้ค่าที่
จะเกิดขึ้นต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพื้นฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื 

ทัง้นี้ ทรพัยากรทีบ่รษิทัพงึค านึงถงึมอีย่างน้อย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงนิ (Financial Capital) ดา้นบุคลากร 
(Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural 
Capital)  
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5.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกบัความต้องการของบรษิทัรวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทาง
ธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของบรษิทั 
5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบั
ในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององค์กรครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ทัง้นี้ กรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
• บรษิทัไดท้ าตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
• บรษิทั มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความ

น่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (Availability) รวมทัง้ป้องกันมใิห้มกีารน าขอ้มูลไปใช้
ในทางมชิอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• บรษิทั ไดพ้จิารณาความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว 
ในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management) การบรหิารจดัการ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหาร
จดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

• บรษิทั ไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
ปัจจยัในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (Business Model) เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท าใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.1.1  คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
6.1.2  คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทศิทางเดียวกัน ทัง้นี้ คณะกรรมการจะให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเป็น
ประจ า 

6.1.3  คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทั มกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่
อาจส่งผลใหบ้รษิทั ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

 ทัง้นี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความส าคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตังิาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial 
Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4  คณะกรรมการจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทั ไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
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6.1.5  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองข้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพจิารณา  

6.1.6  คณะกรรมการจะตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 
6.1.7  คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลใหบ้รษิทั ประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้

ของในประเทศและในระดบัสากล 
6.1.8  ในกรณีทีบ่รษิทั มบีรษิทัย่อยหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทั ไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั (เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้

ที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมนิระบบควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสีย่งมาเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย 

6.2 คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้อง

เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้าทีอ่ย่าง
น้อยตามทีร่ะบุไวใ้นขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทั จดัให้มกีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอื้ออ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
ผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบรษิัท กบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกาส
ของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
6.3.1 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถงึการก าหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความ
พรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market 
Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง และพนักงาน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบ
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดูแลใหม้แีนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูล ตามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญั โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ควรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้
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กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

6.4 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอร์รปัชัน่ทีช่ดัเจนและสื่ อสาร
ในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิ
และปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.5 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหบ้รษิทั มกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้กีลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และดแูลให้

มีการจดัช่องทางเพื่อการรบัข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมมีากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผย
ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มนีโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มกีารชี้เบาะแส โดยจะก าหนดให้มี
ช่องทางในการแจง้เบาะแสผ่านทางอเีมลล์ (E-mail) ของบรษิทั หรอืผ่านกรรมการอสิระ หรอื กรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจรติ 
หลกัปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
7.1 คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ 

ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมาย
รวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และ
นักลงทุนสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มูล ใหค้ณะกรรมการค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยในกรณีทีเ่ป็น
รายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 
• ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
• ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคมุ

ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
• ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั  

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บรษิัท จดัท าค าอธบิายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขใน
งบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

7.1.4 ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการราย
นัน้จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน การ
เปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

7.2 คณะกรรมการจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
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7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมี 
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแก้ไข
โดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

7.2.2 ในการอนุมตักิารท ารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการจะ
พจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ สภาพ
คล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ 

7.3 ในภาวะทีบ่รษิทั ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า 
บรษิทั มแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใต้การค านึงถงึ
สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
7.3.1 ในกรณีทีบ่รษิทั มแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิคณะกรรมการจะตดิตามอย่าง

ใกล้ชิด และดูแลให้บรษิัท ประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ
เปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทั ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อผู้
มส่ีวนไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิของ
บรษิทั ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

7.4 คณะกรรมการจะพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัติามกฎหมาย การปฏิบตัติาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ การปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มส่ีวนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดย
ค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี้ อาจเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรอือาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบรษิทั  

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่า
แก่บรษิทั อย่างยัง่ยนื 

7.5 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ทีท่ าหน้าที่ใน
การสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั 
และทนัเวลา 
7.5.1 คณะกรรมการจะจดัให้มนีโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล 

(Disclosure Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลบัและขอ้มูลที่มตี่อผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่ร ับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มี 
ความเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยม
และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้
มหีลกัปฏบิตัใินการใหข้อ้มูล นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รวมทัง้ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
นักลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.6 คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 
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7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นดว้ย 
เช่น Website ของบรษิทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนั 
ทัง้นี้ บรษิทั จะเปิดเผยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้บนเวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทั 
• วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทั 
• ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
• งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั  และของปีก่อน

หน้า 
• แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้
• ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั น าเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอื สื่อต่าง ๆ  
• โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
• โครงสร้างกลุ่มบรษิทั รวมถึงบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทร่วมค้าและนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 

Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)) 
• กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
• การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
• หนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
• ขอ้บงัคบัของบรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
• นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ นโยบายรักษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง  
• กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถงึเรื่อง

ทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบคุณสมบตั ิวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

• จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
• ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการบรษิัท 

เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล์ 
หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ าหนดในกฎหมายและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิ
ทางการด าเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคญั
ดงักล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2  คณะกรรมการจะสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 
• การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเรื่องทีผู่ถ้ือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหาก
กรณีคณะกรรมการปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ทราบ 

• หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
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8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อการใชส้ทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน
เวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทั ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่ง
ค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทั ดว้ย 

8.1.6 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้ม
กบัฉบบัภาษาไทย  

ทัง้นี้ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี้ 
• วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
• วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน 

เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการเป็นแต่ละวาระ 

• วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอซึง่รวมถงึ 
- วาระอนุมตัจิ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตุผล

และขอ้มลูประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธบิายเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 
- วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัท 

จดทะเบยีนและบรษิทัทัว่ไปทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา ประเภทของ
กรรมการทีเ่สนอ และในกรณีทีเ่ป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีครัง้ให้
ระบุขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมปีทีผ่่านมา และวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั  

- วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์
อื่น ๆ  

- วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี– ชื่อผู้สอบบญัช ีบรษิัทที่สงักดั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัช ีค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น 

• หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
• ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง 

สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทั เสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นตน้  

8.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ 
และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของ

ผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อ
การเดนิทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อื
หุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่
ทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้น
หนังสอืนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค านึงถามต่อทีป่ระชุม
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  

8.2.5 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผูถ้อื
หุน้ไม่สนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญั
ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามใน
ประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่การประชุม ใหบ้รษิทั แจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึจ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้อืหุน้ใช้
สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั และส่งเสรมิให้มบีุคคลที่เป็น
อสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

8.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชมุและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
8.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทั เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการ

ถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทั 
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในสบิสี ่(14) วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้รีายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุมไม่เขา้ร่วม  
การประชุม 

• วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออก
เสยีง) ของแต่ละวาระ 

• ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

3.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 (ครัง้แรก
ภายหลงัจากการแปรสภาพ) มมีตอินุมตักิ าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ของบรษิทั ดงันี้ 
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3.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 
ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายไพบูลย ์จุลศกัดิศ์รสีกุล ประธานกรรมการ  กรรมการอสิระ  
2. นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ์ กรรมการอสิระ  
3. นางสาวศรรีตัน์ ชโูชตถิาวร กรรมการอสิระ  
4. นายอคัพนัธุ ์อมาตยกุล กรรมการ  
5. นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ กรรมการ  
6. นางสุภกั นวมงคลชยักจิ กรรมการ  
7. นายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล กรรมการ   

โดยมนีางสาวศศชิา ศรเีพชร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัฯ  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิี่

ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และจริยธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ นโยบายโดยรวม ทศิทาง เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน งบประมาณ 
ตลอดจนกลยุทธส์ าคญัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ดว้ยความสามารถและความสุจรติรอบคอบเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และอย่าง
ถูกต้องตามขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎหมาย และข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลต่างๆ อีกทัง้ให้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการ
เตบิโตทีย่ ัง่ยนื 

3. พิจารณาอนุมตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการจดัท า 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนการด าเนินงานและงบประมาณทีบ่รษิทัก าหนดไว ้และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้
อย่างทนัเวลา 

5. ควบคุม ก ากับดูแลการบริหารงาน การจัดการ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

6. ด าเนินการใหบ้รษิทั และบรษิทัย่อยมนีโยบาย และระบบงานทางบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีาร
รายงานทางการเงนิทีน่่าเชื่อถอื มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล และ
การควบคุมการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย อนัจะมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดย
ได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ( Inter Audit) และหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Unit) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
จดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ โดยหน่วยงานเหล่านี้มคีวามเป็นอิสระ และรายงานผล
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การด าเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมกีารก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
และนโยบายต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดว้่าจา้งบคุคลภายนอก (Outsource) เพื่อท างานร่วมกบัหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในบรษิทั เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบดแูลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการทีส่ าคญั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบทีม่ปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในอีกชัน้หนึ่ง 
ซึง่ครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliance Control) การจดัการความ
เสีย่งและการใชค้วามส าคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

7. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความถูกต้อง  
เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบบญัชทีีผ่่านมาใหต้รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน 
และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชกี่อนจะน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

8. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี  
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

9. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบั
ดูแลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมมีาตรการรองรบั และวธิกีารควบคุม  
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

10. ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและมาตรการควบคมุภายใน ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งจดัใหม้กีารพจิารณาใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอในเรื่องดงักล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ ดูแลปัจจยัมใิหปั้จจยัความเสีย่งมผีลกระทบดา้นลบต่อการด าเนิน
กจิการของบรษิทั 

11. ก ากบัดูแลใหม้กีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

12. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล จดัใหม้คีู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบั
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และก าหนดให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึง
ติดตามให้มกีารปฏิบตัติามนโยบาย เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุก
กลุ่มดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึการพฒันาอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ 

13. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคล
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ต าแหน่งกรรมการ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัพิจิารณาอนุมตั ิ

14. แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้มตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
เขา้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

15. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอื
และสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

16. มหีน้าที่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะ
ต้องหา้มของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

17. หน้าทีพ่จิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจผกูพนับรษิทัได้ 
18. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจ

เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจ และ/หรอื ภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

19. มหีน้าที่พจิารณาอนุมตักิารท ารายการการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั เว้นแต่ในกรณีที่
รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

20. มหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีที่รายการดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ 
ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

21. มหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่าบรษิทัมกี าไรพอสมควรที่
จะท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราว
ต่อไป 

22. รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลที่
เป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปร่งใส 

23. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ 

24. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค านิยามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

25. จัดให้มีการก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั  

26. จดัให้มเีลขานุการบรษิัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและ
บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ เลขานุการคณะกรรมการจะเป็น
กรรมการหรอืไม่กไ็ด ้

27. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 
28. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง เขา้อบรมหรอืเขา้ร่วมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน 
29. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใด ปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง  

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

 ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและ
อนุมตัิรายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษิทั หรอื บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื ประกาศ อื่นใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง) เวน้แต่เป็นการ
อนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณา และอนุมตัไิวแ้ลว้ 

30. พจิารณาตดัสนิในเรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการ
บรหิาร การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 

31. ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัทีก่ าหนดไว ้

32. จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาธบิาลและจดัท าจรรยาบรรณทางธุรกจิทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบายและ
ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผู้
มส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

33. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายการทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบั
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

34. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานของ
บรษิทัใหค้ณะหรอืบุคคลตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดัท าเป็นคู่มอื
อ านาจด าเนินการและใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

35. จดัใหม้กีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั และลงลายมอืชื่อเพื่อรบัรองงบ
การเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

36. มหีน้าทีก่ ากบัดูแลและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบรษิทัย่อย และกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่าง
มนีัยส าคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และในกรณีที่
จ าเป็นคณะกรรมการจะต้องดแูลใหม้กีารจดัท าสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ หรอืสญัญาร่วมทุน เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเรื่องส าคญั การตดิตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

37. จดัใหม้ทีีป่รกึษาเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผูบ้รหิารทุก 3 ปี และเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

38. เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ที่ผลต่อการควบคุมการ
บรหิารงานของบรษิทัย่อย 

39. จดัใหม้นีโยบายส่งเสรมิการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
เช่น กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง และมกีารจดัท าเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เขา้มารบัต าแหน่ง
สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องได ้ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม่ ทัง้นี้ 
คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและการพฒันาความรูไ้วใ้นรายงานประจ าปี 

40. จดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการที่เขา้รบัต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล
ส าคญัต่างๆ ของบรษิัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึ่งรวมถึง วตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย  
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ผลการด าเนินงาน ตลอดจนลกัษณะทางธุรกจิและแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมถึง
กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นต้น โดยเลขานุการบรษิัทได้
มอบชุดเอกสาร รายงานประจ าปีบรษิทั วดีทีศัน์ของบรษิทั รวมถึงเยี่ยมชมสถานทีป่ฏบิตังิานของบรษิทั 
ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 
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41. ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน โดยก าหนดให้ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คือ 
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดยีวกนั โดยค านึงถงึความเพยีงพอต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบซึ่งกรรมการตอ้งรบัผดิชอบ และส าหรบั
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ โดยผู้บริหารจะได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ าปีโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัทเป็นส าคญั 
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจ านวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทยีบกบั
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ จะค านึงผลประโยชน์สูง สุดของผู้
ถอืหุน้เป็นหลกั และค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของ
ทุกปี   

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 
1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแล การให้ค าแนะน า ติดตามดูแล และ

สนับสนุนการบรหิารงานของฝ่ายจดัการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหม้ัน่ใจ
ได้ว่าการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัท ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ความรบัผดิชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีเพื่อให้กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม 

3. เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืถ้ามีกรรมการสอง
คนขึ้นไปร้องขอให้เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ให้ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผู้ก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  

4. พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการทีดู่แล
ให้เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  รวมทัง้ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบัขอ้มูลอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการบรษิทัสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
6. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย จดัสรรเวลา

อย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัทุกคนอภปิรายในประเดน็ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ไดอ้ย่าง
เตม็ทีเ่ป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

7. ด าเนินการการประชุมผูถ้อืหุน้ให ้เป็นไปตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย โดยจดัสรร
เวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นอสิระ และดูแล
ใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

8. การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผุ้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

9. เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง
สองฝ่ายเท่ากนั 

10. สรุปมตทิีป่ระชุมและสิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 
11. สื่อสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 
12. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตามกฎหมาย กฎระเบยีบหรอืประกาศต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และตามหลกัการ
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ก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม เพื่อให้
กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม 

3.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
3.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย ์จุลศกัดิศ์รสีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวศรรีตัน์ ชโูชตถิาวร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  

1/ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายไพบูลย ์จุลศกัดิศ์รสีกุล นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ ์และนางสาวศรรีตัน์ ชโูชตถิาวร ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ และเริม่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายน 
2562 เป็นครัง้แรก 

2/ นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน
จ ากดั หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรู ้ประสบการณ์
ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนในด้านการ
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร หรอืผูบ้รหิาร อนัจะพงึมตี่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตลอดจนด าเนินการให้เป็นที่มัน่ใจว่ากรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้
บรหิารกจิการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และมมีาตรฐาน 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
2.1. สอบทานขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้และพจิารณาแกไ้ขในประเดน็ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม 
2.2. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถกูตอ้งครบถว้นและ

เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและ
ผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี และเปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งของบรษิทัอย่างเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2.3. พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัการบญัช ีหรอืวิธปีฏิบตัิทางบญัชทีี่
ส าคญัทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั 

2.4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้กีารสอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่า
จ าเป็นและเป็นสิ่งส าคญัพร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุม
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ภายในทีส่ าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและ
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรอืการ
ว่าจา้งบรษิทัตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

2.5. ก ากบัดแูลใหผู้ส้อบบญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการท างาน 
2.6. สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
2.7. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูบ้รหิารสงูสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หรอืผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2.8. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชตี่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนประสานงานกบัผู้สอบ
บญัช ีเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีหน็ว่าเป็นสาระส าคญั รวมทัง้เขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.9. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมตัิแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

2.10. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และพจิารณารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปของบรษิทั 
และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดจน
นโยบายการควบคุม และกลไกการก ากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั และบรษิทัย่อย 

2.11. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัในกรณีทีเ่กิดรายการเกี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถ้วน และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ท ารายการดงักล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

2.12. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
1) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

และบรษิทัย่อย 
2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
3) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
7) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ า 
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2.13 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขา้งต้น
ต่อส านักงาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.14. จดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2.15. พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคญัของบริษัท พร้อมเสนอแนะวธิป้ีองกนัหรือแจ้งให้คณะกรรมการหา

มาตรการป้องกนัเพื่อลดความเสีย่งนัน้ 
2.16. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัซึ่ง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบรษิทั  
2.17. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ การด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของบรษิทั 

2.18. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 
2.19. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2.20. ดูแลใหบ้รษิทัมชี่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ เกี่ยวกบัรายงานในงบการเงนิที่

ไม่เหมาะสมหรอืประเด็นอื่น โดยท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมัน่ใจว่า มกีระบวนการสอบทานทีเ่ป็นอสิระ 
และมกีารด าเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม 

2.21. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ 
ผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพี เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตาม
ระเบยีบของบรษิทั 

2.22. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์
รปัชนัของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

3.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ ประธานกรรมการบรหิาร 
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ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 
2. นางสุภกั นวมงคลชยักจิ กรรมการบรหิาร 
3. นายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล กรรมการบรหิาร 
4. นางสุดารตัน์ สุธรรม กรรมการบรหิาร 
5. Mr. Makoto Futami  กรรมการบรหิาร 
6. นางสาวศศชิา ศรเีพชร กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ:  

1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ นางสุภกั นวมงคลชยักิจ นายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล และ
นางสุดารตัน์ สุธรรม และเริม่เข้าประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2563 เป็น
ครัง้แรก  

2/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ใหม่ 2 ท่าน ไดแ้ก่ Mr. Makoto Futami และนางสาวศศชิา ศรเีพชร โดยเริม่เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้
ที ่12/2563 เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 เป็นครัง้แรก  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิี่

ประชุมผู้ถอืหุน้ ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และจรยิธรรม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. จัดท าและก าหนดแนวนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั โดยน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 

3. ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบรษิัท และก าหนดทศิทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบรษิทั และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 

4. บริหารจดัการกิจการและด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแนวนโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณประจ าปี ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บริหาร
ระดบัสงู ทัง้นี้ การบรหิารกจิการของบรษิทัดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ค าสัง่ใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด  

5. พจิารณาการก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัิของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม  และจดัใหม้ี
การแบ่งแยกหน้าทีท่ีอ่าจเอื้อใหเ้กดิการท าทุจรติออกจากกนั รวมถงึการก าหนดขัน้ตอน และวธิกีารท า
ธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตัหิลกัการ รวมถงึควบคุม
ใหม้กีารถอืปฏบิตัติามหลกัการและขอ้ก าหนดทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้     

6. พจิารณาและด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
7. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงนิ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ า 
8. รายงานผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัท

รบัทราบ รวมถงึประเดน็ส าคญัทีค่ณะกรรมการบรษิทัควรไดร้บัทราบ 
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9. พจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็ชอบเรื่องต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
อนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ เวน้แต่ เรื่องใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อย
อื่นเป็นผูด้ าเนินการไวแ้ลว้ 

10. พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการด าเนินงานต่างๆ เพื่อการลงทุนของบรษิทั การเปิดและปิดบญัชี
เงนิฝาก การกู้ยมืหรอืขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ จ าน า จ านอง ตลอดจนการเขา้
เป็นผู้ค ้าประกันเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการซื้อขาย/จด
ทะเบียนกรรมสิทธิท์ี่ดินเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตาม
ตารางอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการทีไ่ดก้ าหนดไว ้

11. พจิารณาปรบัปรุงแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้หมาะสม เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
12. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร และจดัการใหก้ารบรหิารจดัการงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยมปีระสทิธภิาพ 

รวมถึงมอี านาจในการพจิารณาอนุมตัิ แต่งตัง้ คดัเลอืก ว่าจ้าง เลกิจ้าง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง ปรบั
ระดบัขึ้นเงนิเดอืน หรอืปรบัเงนิเดอืนพนักงานประจ าปี และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิง่
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานบรษิัทและบรษิทัย่อยทุกระดบัต าแหน่ง และมอี านาจมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ าการแทนของบรษิทั เป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัใน
การลงนามสญัญาจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั 

13. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากบุคคลหรอืองค์กรภายนอกดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท เพื่อใหค้ าปรกึษาหรอื
ค าแนะน าที่เป็นอิสระ รวมทัง้การว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยให้การปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ
การว่าจา้งดงักล่าวจะเป็นผลดแีก่บรษิทั 

14. ก ากบัดูแลและอนุมตัเิรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัท และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายหรอืมอบ
อ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจหรอืการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามสมควร 
ทัง้นี้ การมอบอ านาจของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถอนุมตัิ
รายการทีก่รรมการบรหิารท่านใดท่านหนึ่งหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีไ่ดน้ิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มส่ีวน
ได้ส่วนเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบรหิาร
จะตอ้งน าเสนอเรื่องราวดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหพ้จิารณาและ
อนุมตัริายการดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบั ประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการ
ทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวแ้ลว้ 

15. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
1. ดูแล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบรษิัทให้เป็นไปตาม

วสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผน
งบประมาณประจ าปีทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั 
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2. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปีของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจ 
การบรหิารงานเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั 

3. ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
4. ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้บรหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัทที่อนุมตัิไว้โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เข้าท าหรือยกเลิกสญัญาหรือขอ้ผูกพนัใดๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิที่คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาก าหนดไว ้ตลอดจนใหม้อี านาจกระท าการใดๆ ทีจ่ าเป็นและตามสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ขา้งตน้ส าเรจ็ลุล่วง 

6. ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
พนกังานในนามของบรษิทั รวมถงึท าการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจา้หน้าทีอ่ื่นใด และ
ผูอ้ยู่ภายใต้บงัคบับญัชาทัง้หมดทีม่ตี าแหน่งต ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจ
และหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

7. ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิัยภายในองคก์ร 

8. ส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 
9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท 

รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
10. มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอื
มอบอ านาจดงักล่าว และ/หรอื ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที่คณะกรรมการ
ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัก าหนดไว ้

3.2.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายไพบูลย ์จุลศกัดิศ์รสีกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหตุ:  

1/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2562 เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายไพบูลย ์จุลศกัดิศ์รสีกุล นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ และนายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติ
กุล และเริม่เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นครัง้แรก  
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. พจิารณาให้ความเห็นต่อนโยบายการบรหิารความเสี่ยง กลยุทธ์การบรหิารความเสี่ยง และกรอบการ

บรหิาร ความเสีย่งองค์กร ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั แผนธุรกจิของบรษิทั และความ
เสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั 
เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ และความเสี่ยงทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นต้น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลระดบัความ
เสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมถงึการพจิารณาก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

3. ระบุความเสี่ยง โดยพจิารณาจากปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในบรษิัทที่อาจส่งผลให้บรษิัทไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

4. ประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการ
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

5. ดูแลและสนับสนุนให้มกีารสอบทาน ทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบรษิัทเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดงักล่าว ยงัคง
สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ
บรษิทั 

6. รายงานความเสี่ยงทีส่ าคญัของบรษิัท รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสีย่ง 
ความคบืหน้า และผลของการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อรบัทราบเป็นประจ า และ
ในกรณีที่มปัีจจยั หรอืเหตุการณ์ส าคญั ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 

7. มอี านาจในการแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งตามความจ าเป็น โดยสนับสนุนคณะท างานบรหิาร
ความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และ ทรพัยากรอื่นที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รบัผดิชอบ 

8. ใหค้ าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะท างานบรหิารความเสี่ยง 
ในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุง และพฒันา
ระบบการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

9. ขอความเห็นทางวิชาชพีจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เป็นอิสระ
เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและผูเ้กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การ
ว่าจา้งบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้
สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และการว่าจา้งดงักล่าวจะเป็นผลดี
แก่บรษิทั 

10. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูล และประสานงานเกี่ยวกบัความเสีย่ง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11. พจิารณารายงานผลการประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ ร่วมถงึผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจรติ
แบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชัน่ การที่
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ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

3.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน1 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 
ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสาวศรรีตัน์ ชโูชตถิาวร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ์2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:  

1/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2562 เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร นางสุภัก นวมงคลชยักิจ  และนาย
ประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล โดยเริม่เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่ 1/2563 เมื่อ
วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นครัง้แรก  

2/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนใหม่ ไดแ้ก่ นายวรีศลิป์ สตัยาภกัดวีงศ ์แทน นางสุภกั นวมงคลชยักจิ กรรมการทีล่าออก 
โดยเริม่เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2563 เป็น
ครัง้แรก  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. การปฏบิตังิานดา้นการสรรหาและการคดัเลอืกกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.1. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ 
1.2. พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่าง ๆ ใหม้คีวามเหมาะสมกบักลยุทธข์องบรษิทั และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
1.3. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารระดบัสูง เมื่อครบวาระหรอืต าแหน่งว่างลง รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและ
เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดย
ค านึงถงึความหลากหลายดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

1.4. สนับสนุนใหบ้รษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ
บรษิทัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.5. ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ  

1.6. พจิารณาคดัเลอืกกรรมการบรษิัทที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรอืเมื่อมตี าแหน่งว่างลง 
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1.7. พจิารณาทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พรอ้มทัง้รายชื่อผูท้ีเ่หมาะสม 
ที่จะได้รบัการพจิารณาสบืทอดต าแหน่งอย่างสม ่าเสมอ และเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้เมื่อมตี าแหน่งว่างลง หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทั
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

1.8. พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการท างานและประเมินผลการท างานของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้รหิารระดบัสูง เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
แต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ไดแ้ละ
น าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาต่อไป และจดัท าแผนการพฒันาความรู้กรรมการ เพื่อ
พัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ 

1.9. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากบุคคลหรอืองคก์รภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าทีเ่ป็นอสิระ
เกี่ยวกบัการสรรหาให้แก่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การ
ว่าจา้งบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และการ
ว่าจา้งดงักล่าวจะเป็นผลดแีก่บรษิทั 

2. การปฏบิตังิานดา้นพจิารณาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.1. พจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัโครงสรา้งและองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง มหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เป็น
ประจ าทุกปี  

2.2. เสนอหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบักบักลยุทธ์และเป้าหมายใน
ระยะยาวของบรษิทั ผลการประเมนิแผนธุรกจิ ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูง รวมถงึ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั และผลการด าเนินงานของบรษิัทโดยรวมเพื่อให้สามารถจูงใจ และรกัษา
กรรมการทีม่คีวามสามารถ มคีุณภาพ และศกัยภาพ  
ทัง้นี้ ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิใน
ส่วนของค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
เพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส ามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม การก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องพจิารณาจ านวนเงนิและ
สดัส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้นี้ หลกัการส าคญัในการ
พจิารณารปูแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
(ก) ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควร

ค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ คอื (1) แนวปฏิบตัิที่บรษิัทในอุตสาหกรรมเดยีวกนัใช้อยู่ (2) ผล
ประกอบการและขนาดธุรกจิของบรษิทั และ (3) ความรบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการทีบ่รษิทัตอ้งการ 

(ข) ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบรษิทั (Incentive) ควรเชื่อมโยงกบัมลูค่าทีบ่รษิทัสรา้ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษิทัหรอืเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการในส่วนน้ีไม่ควรจะอยู่ในระดบัทีส่งูจนเกนิควร 
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(ค) นอกจากนี้ กรรมการอาจได้รบัค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทน
ประจ าและค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนควรพจิารณาใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเพื่อจงูใจกรรมการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการเขา้
ประชุมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ในการพจิารณาค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรพจิารณาใหเ้หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะท าใหก้รรมการจ ากดั
จ านวน บรษิัทที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อที่กรรมการจะได้มเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะเขา้ประชุมและท าหน้าทีก่รรมการใหแ้ก่บรษิทัไดอ้ย่างเตม็ที ่

2.3. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามทีห่ลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานทางการก าหนดหรอืขอ้แนะน าที่
เกีย่วขอ้ง 

2.4. เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผย 

2.5. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
บรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทอาจประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูเองหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิก็
ได ้

2.6. ด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและน าผลการประเมนิดงักลา่วมาใชป้ระกอบพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู 
พจิารณาเงือ่นไขต่าง ๆ ของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
ให้แก่กรรมการและพนักงาน (หากม)ี ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหผู้ถ้ือหุน้ในระยะยาว 
และสามารถหาบุคลากรทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมทัง้เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 
นอกจากนี้ หากมกีรรมการ หรอืพนักงานรายใดจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนหลักทรัพย์ทัง้หมดที่จะจดัสรร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้อง
พจิารณาความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ ต้องไม่มกีรรมการรายใดในคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่ารอ้ยละ 5 ดว้ย ถงึจะมสีทิธใินการให้
ความเหน็ชอบ ทัง้นี้ เวน้แต่กฎหมายและกฎเกณฑจ์ะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

2.7. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2.8. พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อขอ้เสนอของประธ านเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเกีย่วกบันโยบายดา้นทรพัยากรบุคคลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการท าธุรกจิขององคก์ร 

2.9. จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 
2.10. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 
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3.3 อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั 

รายการ 

ผู้มีอ านาจอนุมติั 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 
1. ด้านอ านาจทัว่ไป 
1.1 แผนงบประมาณประจ าปี มอี านาจอนุมตั ิ - - - - 
2. การขายและการตลาด 

2.1 การอนุมตัวิงเงนิเครดติทีใ่หลู้กคา้ 
มากกว่า  

20 ลา้นบาท 
ไม่เกนิ  

20 ลา้นบาท 
ไม่เกนิ  

15 ลา้นบาท 
- - 

2.2 การอนุมตักิารลดหนี้ / การเคลม
สนิคา้ 

มากกว่า 
 5 แสนบาท 

ไม่เกนิ  
5 แสนบาท 

ไม่เกนิ  
2.5 แสนบาท 

- - 

2.3 การอนุมตัคิ่าใชจ้่ายตามแผน
ส่งเสรมิการขายและการตลาด 

มากกว่า  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
15 ลา้นบาท 

- - 

3. การจดัซื้อจดัจ้าง 

3.1 การอนุมตัสิญัญาจา้งและบรกิาร 
มากกว่า  

5 ลา้นบาท 
ไม่เกนิ  

5 ลา้นบาท 
ไม่เกนิ  

3 ลา้นบาท 
ไม่เกนิ  

5 แสนบาท 
- 

4. การเงินและการบญัชี 
4.1 วงเงนิสนิเชื่อทัง้ในและต่างประเทศ
ส าหรบัลงทุน/ซื้อสนิทรพัย ์

มากกว่า  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
10 ลา้นบาท 

- - 

4.2 วงเงนิสนิเชื่อทัง้ในและต่างประเทศ
ส าหรบัซื้อวตัถุดบิและใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน 

มากกว่า  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
10 ลา้นบาท 

- - 

4.4 การตดัจ าหน่ายและท าลาย
สนิทรพัยเ์สื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย 
หรอืบรจิาค 

มากกว่า  
5 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
5 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
1 ลา้นบาท 

- - 

4.5 การขายสนิทรพัย ์ 
(ยกเวน้อสงัหารมิทรพัย)์ 

มากกว่า  
5 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
5 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
1 ลา้นบาท 

- - 

4.6 การขายสนิทรพัยป์ระเภท
อสงัหารมิทรพัย ์

มอี านาจอนุมตั ิ - - - - 

5. งบประมาณ 

5.1 การทบทวนงบประมาณ / 
ประมาณการ 

เพิม่(ลด) เกนิรอ้ย
ละ 10 ของ
งบประมาณ 

เพิม่(ลด) ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 
ของงบประมาณ 

- - - 

5.2 งบประมาณลงทุนเพื่อซื้อสนิทรพัย์
ถาวร 

มากกว่า  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
20 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
10 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
1 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ  
1 แสนบาท1/ 

หมายเหตุ: 
1/ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิอนุมตัริายการทีเ่กีย่วกบัฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ส่วนรายการอื่นอนุมตัโิดยรองประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 
2/ ผูม้อี านาจในการอนุมตัริายการดงักล่าวจะไม่สามารถอนุมตัริายการทีต่นเองมสี่วนไดส้ว่นเสยี 
3/ การเขา้ท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั จะด าเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating 
committee) โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะตอ้งเป็นบุคคลที่
มคีุณสมบตัิตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบับรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดก้ าหนดองคป์ระกอบและการแต่งตัง้ ดงันี้ 

3.4.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าใดกไ็ด ้ตามแต่กรรมการจะเหน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสมกบัสภาพ

ธุรกจิในขณะนัน้ แต่ต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดและ
กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 

2. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ โดยมี
กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 
คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ
เป็นไปตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

3. คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกตัง้
รองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

4. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบัประธานกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการ
ด าเนินงาน 

5. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
6. บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจนโดย

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบั
นโยบาย ในขณะทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 
ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่ง
ตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด 

7. คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและประสบการณ์ของการท าหน้าที่เลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม โดยก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัในดา้นที่
เกี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบ จดัการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการที่
เกีย่วขอ้ง และการประชุม ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีรวมทัง้
การจดัท าและเกบ็รกัษา ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เอกสาร
ส าคญัทีส่ าคญั และกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ รวมทัง้เกบ็รกัษารายงาน
การมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีซึ่งจดัท าโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั ้น ทัง้นี้  
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คณะกรรมการต้องเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทในรายงานประจ าปี และบน
เวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทั  
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่และเข้ารับการอบรมกรณีมีหลักสูตรรับรอง (Certified 
Program) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 
1. การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้ง

ด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและชดัเจน 
2. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
3. ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรอืคราวละ

หลายๆ คน ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงดว้ย
คะแนนเสียงที่มีตามข้อ 2 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั ้น  
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING 
เท่านัน้) 

4. บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

5. คณะกรรมการทีม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั กล่าวคอื ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี้ กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มา
รบัต าแหน่งอกีได ้
ส าหรบัคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ใหม้วีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 
1 ปี หมายถงึ ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ในปีถดัไป กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได ้

6. กรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้กรรมการโดยมตกิารแต่งตัง้
กรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

7. กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ  
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยกรรมการที่เข้าทดแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 
2 เดอืน ทัง้นี้ มตแิต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการทดแทนดงักล่าว ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
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3.4.2 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาบุคคลทีจ่ะ
เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื กฎระเบยีบอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทั มนีโยบายแต่งตัง้คณะกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงันี้ 
1. เป็นบุคคลทีถ่ือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้มีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิัทในเครอื หรอื

บรษิทัร่วม 
2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืไม่ไดเ้ป็นผู้

ให้บรกิารดา้นวชิาชพีผู้สอบบญัช ีทนายความ หรอืวชิาชพีทีท่ าใหม้ขีอ้จ ากดัในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็น
อสิระแก่บรษิทั บรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วม หรอืไม่เป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัในเครอื หรอื
บรษิทัร่วม หรอืไม่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และต้องพน้จากสถานะหรอืต าแหน่งที่
อาจเกดิความขดัแยง้ดงักล่าวแลว้เป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจ ากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง
กรรมการ ซึง่มจี านวนเงนิหรอืมมีลูค่าทีม่นีัยส าคญัเป็นสดัส่วนกบัรายไดบ้รษิทั ตามเกณฑท์ีก่ าหนด และไม่
มผีลประโยชน์ หรอืส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอกทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิ และการบรหิารงานของ
บรษิทั บรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะทีจ่ะท าให้
ขาดความเป็นอสิระ 

4. ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิารระดบัสูง ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

6. สามารถปฏิบตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

3.4.3 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั หลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั ทัง้นี้ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และญาตสินิทของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 
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3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

4. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
5. สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. เป็นกรรมการที่ไม่มหีรอืเคยมส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยล าดบัเดยีวกนั นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

8. เป็นกรรมการที่ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม นิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื การให ้หรอื รบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบั หรอื ใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤติการณ์อื่นในท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทั หรอื คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธหิรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ 
การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
กบับุคคลเดยีวกนั 

9. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อย
ล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน และไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย 
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้ 
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10. เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการบรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย 
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

11. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

12. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรืบรษิทัย่อย 

13. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัท และ
บรษิทัย่อย 
ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ (2) – (12) แล้วกรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(Collective Decision) ได ้

14. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิทั 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

15. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัอิื่นๆ ตามทีก่ าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย 

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วย กรรมการ

บรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน 
2. คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยกนั 1 คน  

เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ผูบ้รหิารสงูสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในหรอืผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ของบรษิทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีเ่ตรยีมและจดัการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมแต่ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงในคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป  

3.4.4 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องเป็นกรรมการของบรษิทัและมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตาม
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ขึน้ เพื่อก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
กรอบการบรหิารความเสี่ยง และก ากบัดูแลให้มกีารด าเนินงานด้านการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร เพื่อ
บรหิารจดัการปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายในองค์กรต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดองคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
จ านวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งอาจ
ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และอาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัอกีจ านวนหนึ่งกไ็ด้ 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท หรอื คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งกไ็ด ้

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [หรือ  
ใหผู้ด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
โดยต าแหน่ง] เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการด าเนินงานของกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัการก าหนด
แผนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง นัดหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม ตามที่
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสัง่การ น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการบรษิทั 

3.4.5 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการของบรษิทัและมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อดแูลรบัผดิชอบการพจิารณา
การสรรหาและคดัเลอืกบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทน พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและอย่างชดัเจน และโปร่งใส เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันี้ 

องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ไดร้บัการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและสมาชกิส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอสิระ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดยอสิระ ในกรณีทีก่รรมการ
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ดงักลา่วไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ กรรมการดงักลา่วควรเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-
executive director) เพื่อให้มีเวลาในการท าหน้าที่ ทัง้นี้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร (Executive director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กค็วรเป็นส่วนน้อยของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารดงักล่าวไม่ควรร่วมพจิารณาเรื่องค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระใน
การปฏบิตัหิน้าที ่

3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้ารท าหน้าทีข่อง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค ่าตอบแทนเกดิการตรวจสอบ ถ่วงดุล และมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

4. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่งตัง้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

การแต่งตัง้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั หรอื

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกไ็ด ้

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีแ่ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
สามารถไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้บัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้หากไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.4.6 องคป์ระกอบการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  
องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง 

และอาจประกอบด้วยผู้บรหิารของบรษิัท และ/หรอื บุคคลภายนอกทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนอีกจ านวนหนึ่ง 
ซึง่ไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกไ็ด ้

2. คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและแต่งตัง้กรรมการบรหิาร 1 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการบรษิัททีม่คีวาม
เหมาะสม เพื่อท าหน้าทีป่ระธานกรรมการบรหิาร 

การแต่งตัง้ 
1. คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. ประธานกรรมการบรหิารตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
3. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 
4. คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือ ให้เลขานุการบริษัทปฏิบตัิ

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น เพื่อ
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ช่วยเหลอืการท างานของคณะกรรมการบรหิารเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการ
ประชุม การน าส่งเอกสารการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั  

3.4.7 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

การแต่งตัง้ 

คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการ
กจิการงานต่างๆ ของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

3.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ ตระหนักถงึการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม และการปฎิบตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีม จงึก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อดูแลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานส าหรบั
การน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1.  บรษิัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิาร เกี่ยวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้รายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  บรษิทัฯ จะก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
และจัดส่งส าเนานี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3.  ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ น าขอ้มูลนัน้ไปใชป้ระโยชน์
ด้วยการซื้อขายหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจน า
ขอ้มูลนัน้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึ่งหากเกิดกรณีดงักล่าวขึ้น ทัง้ผู้ให้ขอ้มูลและผู้รบัข้อมูลที่น าไปใช้
ประโยชน์อาจต้องมคีวามผดิตามที่กฎหมายก าหนดไว ้รวมทัง้บรษิทัฯ จะถือว่าเป็นความผดิทางวนิัยตาม
ขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลด
ออก ใหอ้อก หรอืตอ้งลาออกจากกรรมการ แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ยงัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 
ชัว่โมง ภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  
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4.  บรษิทัฯ จะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีล่าออก
แล้วไม่เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ ที่ตนไดร้บัจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั
ฯ และคู่คา้ 

5.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบัและ/
หรอืขอ้มูลภายใน และมหีน้าทีใ่นการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เท่านัน้ 
โดยมขิดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไข) ทัง้นี้ หา้มมใิห้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทั น าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท ไปใช้ประโยชน์
ใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง 

3.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

3.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit fee)  

บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.6.2 ค่าตอบแทนอ่ืน (Non - audit fee) 

- ไม่ม ี- 
 

 
 

ผู้สอบบญัชี 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 25621/ ปี 25632/ ปี 25643/ 

1. บรษิทั มาย ออดทิ จ ากดั 45,000 - - - 
2. บรษิทั ไพรซ้วอเตอรส์เฮาส์

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
850,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 

หมายเหตุ:  
1/ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่30 

สงิหาคม 2562 
2/ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2563 ได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 8 

เมษายน 2563 
3/ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 ไดร้บัการอนุมตัจิากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่11 

มนีาคม 2564 


