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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ
และนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการ
แตงต้ังจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญ
และประสบการณที่สามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ใน
การปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมี
ระบบงานที่ใหความเชื่อม่ันไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมี
ระบบแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน

(1) คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อกลั่นกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเร่ือง เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยคณะกรรมการ
ชุดยอยจะเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ  ซึ่งคณะกรรมการชุดยอย
ดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 
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1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ 

ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณ
เพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีผูอํานวยการสายงานการเงิน 
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ไดรับ

แตงต้ัง กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดํารง
ตําแหนงใหมได  กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดย
บุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได  รวมถึง

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหาร
ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป  

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะใหมี
การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน  พิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ 
รวมทั ้งบุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที ่จะ
สนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ

 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ

ปฏิบัติหนาที่
 รายงานอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต

หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัท ยังคงมี
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทําดังตอไปน้ี  ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุม

ภายใน
 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายท่ีเ ก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  หาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา
มีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.  สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองที่
เ ก่ียวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  การปรึกษาหารือ
ผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของ
บริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือ
สอบสวนในเร่ืองตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ 
ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึง
การดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลวในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือ
รองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได

เนื่องจากบริษัทฯ  ไม มีฝายตรวจสอบภายในเอง   จึงไดวาจางบริษัทซึ่ ง เปน
บุคคลภายนอกและไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

1.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจาก

กรรมการ ผูบริหาร ที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และ
งานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ
บริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารโดยตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

กรรมการบริหาร ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดํารงตําแหนง
ใหมได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลง  ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง

เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที ่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย  
แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ 
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด 
โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการ
บริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผล
การดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  ตามที่จะได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของ
บริษัทฯ แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 
ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 
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5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปน
จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป  และอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําป
ไมเกิน 5 ลานบาท และเม่ือมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบตอไป

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือ
เงินปนผลประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการโยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส 
และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม สําหรับผูบริหารดังกลาว

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตอง
ไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 
หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจ
อนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว   โดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 
หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด

9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
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1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ

ผูอํานวยการสายงานตางๆ เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง ซึ่งไดรับการแตงต้ัง
โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตองไดรับ
การแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการเปน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่ง

หากมีกรรมการบริหารความเส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แตงต้ังบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเร่ืองการแตงต้ังกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียง
ดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  ให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและ
นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึง

ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การ
ดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตอง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด

8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และ

ทรัพยากรอ่ืนที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ

(2) การสรรหา แตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่

เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ  อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญ
ของแตละกลุม   ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการ  กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ 
รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่ มีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให
ความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.1 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระ เขารวมใน

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการ
บริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เ ก่ียวของ  โดยกรรมการอิสระจะมี คุณวุฒิการศึกษา  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะ
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุน
ที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา  คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี
สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป 
สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
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2.2 กรรมการบริษัท
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออก
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคลใน
ระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ที่ออกหลักทรัพย

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือ
ประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง

4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ที่บริษทั
ฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแตงต้ังกรรมการ
เปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังนี้

1. ใหที่ประชมุผูถือหุนเลือกต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 
ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้ง
มีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที ่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที ่เกี ่ยวของกับการ
ดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
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2. กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี ถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด

3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคล คนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน
กรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด   

4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผล
นับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
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6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงอยูรักษาการในตําแหนง เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวา
กรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือน
นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย 
โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน

8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออก
ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด  เพื่อ
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ 
ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติ
บุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นตํ่าสําหรับผูถือหุนที่มี
สิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
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2.3 ผูบริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารระดับสูงสุดโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ   ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงต้ังบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ
1. บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการ

ลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถ
จัดเวลาและเขารวมประชุมได

2. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) 
โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหนึ่งเดือน
กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดให
มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  โดยทุกคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
บริหารจะนําเร่ืองที่ผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถ
กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ

3. ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองที่จะบรรจุเขา
เปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองที่เปน
ประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบ
ของกรรมการทุกคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
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4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวา
นั้นก็ได

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการ
ประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท 
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมคร้ัง
ถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวม การประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวน
แตมีเหตุจาํเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม

5. ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแล และจัดสรร
เวลาแตละวาระให   อยางเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระในประเด็นที่สําคัญ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยาง
เปนธรรม ในการประชุมกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหน่ึง มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียจะไมเขารวมประชุม 
และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุม
จะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ  
และฝายบริหารของบริษัทฯ ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวน
เทาที่จะเปนไปได

ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการ
บริษัท บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธาน
กรรมการบริษัทได
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6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ 
เข าร วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอ
สารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เก่ียวของ อีกทั้ง จะไดรับ
ทราบนโยบายโดยตรง เพื ่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งเพื ่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 
มีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง  และสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
ในอนาคต

7. คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการบริษัท อาจจัดใหมี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเอง
ตามความเหมาะสม  โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวม
การประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ือง
ที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทั้ง
รายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ใน
การประชุมใหประธานกรรมการบริษัท เปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท 
ไมสามารถเขารวมการประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่
เปนประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัท เปนเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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(4) คาตอบแทน
1. คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ 

ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนด
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมขนาด
กิจการที่ใกลเคียงกัน  และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามที่ตองการ 
พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่ รับผิดชอบที่ได รับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ได รับ
มอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน

2. คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร
ระดับสูง  ควรเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท  และ /หรือ 
คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทน
ที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดรับดวย

3. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหารเปน
ประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ  โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ ตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธาน
กรรมการ เปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ
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(5) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการ

ใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แกกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

2. ทุกคร้ังที่มีการแตงต้ังกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม

3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานเพ่ือทราบเปน
ประจําถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน  ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ 
และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานในกรณีที่ตน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

4. คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร โดยใหประธานเจาหนาที่
บริหาร รายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเม่ือ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
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(6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self 

Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา
ผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป

บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทใน
ภาพรวมไวในรายงานประจําป ดังนี้

กระบวนการประเมินตนเอง แบงเปน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง  ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล
กําหนด
เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการ
ประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
บริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการปรับปรุง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง  ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล 
กําหนด
กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับบทบาท
หนาที่ของกรรมการ  ความเปนอิสระ  โครงสรางการบริหาร  การพัฒนาความรู 
และความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกร
เลขานุการบริษัท  เปนผูส รุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงาน
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อจัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
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หลักเกณฑการประเมินตนเอง
หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลาย

ของกรรมการ   สัดสวนของกรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย
แตละคณะ

 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลา
ที่ เพียงพอตอการพิจารณาเ ร่ืองที่สําคัญ   รายการที่ มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเส่ียง

 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป 
คุณภาพเอกสาร  ความเพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ  

 การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวม
ประชุม  ความเปนอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของ
กรรมการ  การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม    

 ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือ
รวมกัน  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา

 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผน
สืบทอดตําแหนงงาน
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หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดง

ความเห็นในการประชุม การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
 บทบาท  หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย ความเปน

อิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรม
ของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง การเปดเผย
ขอมูล


