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หมวดที่ 5
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คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
และงบประมาณให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
ฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ มอบหมายไว้ ด้ วยความยุติธรรม โปร่ งใส สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับและ
นโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้นด้ วยกระบวนการ
ที่โปร่ งใส ทุกท่านจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯ มีความ
ทุ่มเท ให้ เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้ มี
ระบบงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ ได้ วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ ดําเนินไปในลักษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และมีจริ ยธรรม
และต้ องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ โดยจัดให้ มีระบบแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกํ าหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทังมี
้ บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
รวมทังการกํ
้
ากับดูแลให้ การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ กําหนดไว้ และ
ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง โครงสร้ างกรรมการต้ องมี ก รรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น
กรรมการบริ หาร อย่างน้ อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจซื ้อมาขายไปเกี่ยวกับสินค้ าด้ านวิศวกรรมซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้ อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้
มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจํานวนปี การดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยบุคคล ที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ องมีจํานวน
กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทังคณะ
้
เพื่อให้ มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
1.3 โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 11 คน ซึง่ เป็ น
จํานวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระ ทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัททัง้ 3 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้ วย ซึง่ จํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ
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ของบริษัท เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ให้ มี
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และให้ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3
คน รวมทัง้ กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมี คุณสมบัติ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องทุกประการ
1.4 คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวั แทนของผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
1.5 คณะกรรมการมีนโยบายให้ มีจํานวนกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริ ษัท
1.6 การแต่งตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ องมีความ
โปร่ งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ ดําเนินการผ่านกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณา
จะต้ องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนันๆ
้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้ าจํ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับ
เลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระนัน้ คณะกรรมการ กําหนดเป็ นนโยบายว่า สําหรับผู้ท่ีได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็ นอิสระที่แท้ จริ งของกรรมการอิสระผู้
นันเป็
้ นการประจําทุกๆ ปี
1.8 คณะกรรมการได้ พิจารณาแบ่งอํานาจและความรับผิดชอบในการกํ าหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริ หารงานประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารถูกเลือกตัง้
จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท กับผู้บริ หารอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ผ้ บู ริ หารทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการไม่ได้ ร่วมบริหารงานปกติประจําวัน แต่ให้ การสนับสนุน
และคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้ กรอบอํานาจที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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1.9 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่นไม่เกิน 5 บริ ษัทจด
ทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลายบริ ษัทอย่างรอบคอบ และ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริษัทได้ อย่างเพียงพอ
1.10 คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่ นของกรรมการบริ ษัท ตามระเบี ยบ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ที่ ว่ากรรมการบริ ษัทจะประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อ
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นนอกกลุ่มบริ ษัท ในกรณี ที่
ผู้บริ หารของบริ ษัทจะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารก่อน
ยกเว้ นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทังนี
้ ้ การดํารงตําแหน่งต้ องไม่ขดั กับ
บทบัญญัติของกฎหมาย ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และต้ องไม่ใช้ ตําแหน่งงานใน
บริ ษัทไปอ้ างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
1.11 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท ที่ มี คุณ สมบัติแ ละประสบการณ์ ข องเลขานุก ารบริ ษั ท ที่
เหมาะสม มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทําหน้ าที่ให้
คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยได้ เปิ ดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท
1.12 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่าง
ต่อเนื่องทังด้
้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริษัท
(2) คณะกรรมการชุดย่ อย
บริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ประกอบด้ วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบริ หาร
และ 3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิหรื อรับทราบ
คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ หน้ าที่ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดย
ประธานกรรมการไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริง
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด
จํานวน 3 คน โดยมีอย่างน้ อย 1 ท่านที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยมีผ้ อู ํานวยการสายงานการเงิน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
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วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
กํ า หนด โดยบุค คลที่ เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใ นตํ า แหน่ง ได้ เพี ยงวาระที่ เหลื อ อยู่ข องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้
รายไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ่งสําคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการ
ควบคุมภายใน พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ
รวมทังบุ
้ คลากรว่าเหมาะสม สอดคล้ องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใน รายงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
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• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดัง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และกรรมการบริ ษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข้ อ สงสัยว่า มี รายการหรื อ การกระทํ า
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการ
ปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึง่ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงระบบ
การบริ หารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการ
ดําเนินงานของบริ ษัทมีความโปร่ งใส สุจริ ต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และดําเนินธุรกิจด้ วย
การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
10. รับเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส การกระทําอันทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังจากภายในและภายนอก
้
ที่กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ อง และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ ง และนําเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรื อแก้ ไขปั ญหาตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ได้ แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของ
บริ ษั ทฯ มาร่ ว มประชุมหารื อ ชี แ้ จง หรื อ ตอบข้ อ ซักถามในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับหน้ า ที่ แ ละความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารื อผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราวในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ การขอให้ พนักงาน
ของบริ ษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบหรื อสอบสวนใน
เรื่ องต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
การมอบหมายให้ พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คนหนึ่งหรื อหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ วในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับบริษัทย่อยเท่าที่ได้ รับมอบหมายหรื อร้ องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อํานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดําเนินการได้
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึง ได้ ว่าจ้ า งบริ ษัท ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความ
เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัทฯ เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริ หาร ที่
สามารถบริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริ หารของบริ ษัทฯ และสามารถ
กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยมีผ้ ูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ กรรมการบริ หาร ซึง่ พ้ น
จากตํ า แหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ ให้ กลับ มาดํ า รงตํ า แหน่ ง ใหม่ ไ ด้ และในกรณี ที่ ตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ ห ารว่ า งลง ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ าเป็ น
กรรมการบริหารแทน
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่
กลัน่ กรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หาร
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ พิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมี
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังต่อไปนี ้
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1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ การขยาย
กิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสร้ างองค์กรและการบริ หารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรอง
ข้ อเสนอของฝ่ ายบริหาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน เป้า หมายที่ กํ า หนดไว้ และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และมีหน้ าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจํา
3. พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่ อ หรื อการขอสินเชื่ อใดๆ ของบริ ษัทฯ แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้ านบาท และกรณีที่ต้องใช้ ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เป็ นหลักประกัน ต้ องนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปี เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ าน
บาทต่อปี และอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปี ไม่เกิน 5 ล้ านบาท และเมื่อมีการอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวแล้ ว ให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจําปี เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กํ าหนดนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตัง้ บุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ ดํารง
ตําแหน่งบริ หารในระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป ยกเว้ นตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
รวมทังการโยกย้
้
าย เลิกจ้ าง กําหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม
สําหรับผู้บริ หารดังกล่าว
8. มีอํา นาจในการมอบอํ านาจให้ บุคคลอื่ นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิ บัติการอย่างหนึ่ง อย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจหรื อการมอบ
อํานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่
ตน หรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกําหนด) มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ หาร
ไม่มีอํานาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
9. สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ ง หรื อรับมอบหมายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยสามารถมอบหมายงานให้ กบั ทีม
ผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้ อเท็จจริง
10. กําหนดให้ มีระบบและการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
11. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อํานวยการสายงานต่างๆ
เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงโดยตําแหน่ง ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยประธานกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยมีผ้ อู ํานวยการสายงาน
กํากับดูแลกิจการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงโดยตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นการดํารงตําแหน่งของผู้บริ หารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงลาออกระหว่างดํารงตําแหน่ง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง แต่งตังบุ
้ คคลใหม่เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทน และนําเรื่ องการแต่งตังกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการ
ประชุมครัง้ ถัดไป
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ ย งประเภทต่ า งๆ ที่ สํ า คัญ เช่ น ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น ความเสี่ ย งด้ า นการลงทุน ความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท
เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ย ง โดยสามารถประเมิ น ติ ด ตาม และดูแ ลปริ ม าณความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กําหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
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6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิ ผลของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะ
ความเสี่ย งของบริ ษั ท ฯ และการเปลี่ย นแปลงต่า งๆ รวมถึงสิ่งที่ ต้อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
8. จัดให้ มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยงตามความจําเป็ น
9. สนับ สนุน คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ยงในด้ า นบุคลากร งบประมาณ และทรั พ ยากรอื่ น ที่ จํ า เป็ น ให้
สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
เช่น วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี การควบคุมภายใน และ
การบริ หารความเสี่ยง รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท โดยได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และถูกต้ องตามมาตรฐานทางบัญชี ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัทอย่าง
โปร่ งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรื อผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินของบริษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น ที่ปรากฏในรายงานประจําปี
คณะกรรมการบริ ษั ทมี อํา นาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิดชอบในการจัดการบริ ษั ทฯ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี ้
3.1.1 กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี โครงสร้ างการ
บริ หารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริ ษัทฯ รวมทังนโยบายกํ
้
ากับดูแลกิจการที่ดี
3.1.2 ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร หรื อ
บุคคลใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.1.3 มี อํ า นาจในการแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู้จัด การ และ
คณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ ง การกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข องคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้
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ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทํา
ให้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลอื่น
ปฏิบตั ิการแทนคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องใด การมอบหมายดังกล่าวต้ องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการบริ ษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างชัดเจน และ
ระบุขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน
3.1.4 ประเมินผลงานของฝ่ ายบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังดู
้ แลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารและพนักงาน
อย่างเหมาะสม
3.1.5 จัดให้ มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้
มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
3.1.6 จัดให้ มีการทํางบการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน และถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต้ องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท
3.1.7 ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล มี
ระบบบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการ
ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดําเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
ตลอดจนดูแลให้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.1.8 ดูแลให้ มีกระบวนการและการจัดการที่ชดั เจนและโปร่ งใส เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องเพียงพอ รวมทังมี
้ การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
3.1.9 ดูแลให้ มีการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนพั
้
ฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริ หาร
(Succession Plan) รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริ ษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
3.1.10 พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การ
ลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด และ
ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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3.1.11 ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิ อย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน และมีการรายงานข้ อมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียอย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามที่ข้อกฎหมายกําหนด โดยกรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ
โดยไม่ชักช้ า หากมีส่ว นได้ เสียในสัญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงใดๆ ที่ทํา กับบริ ษัทฯ หรื อ ถือ หุ้นเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งหรื อมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการทํารายการในเรื่ องนัน้
3.1.12 คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริ ษัท หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ใ นลักษณะอื่น ใดที่จ ะทํ าขึน้ กับบริ ษั ทฯ หรื อ บริ ษัท ย่อ ย (ถ้ ามี ) เว้ น แต่เป็ นการอนุมัติ
รายการธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
3.1.13 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัท
ที่เหมาะสม มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทํา
หน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ ประสานงานให้ มีการปฏิ บัติตามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัทในรายงาน
ประจําปี
3.1.14 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ทังด้
้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริษัท
3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการสื่อสารให้ ทกุ
คนในองค์กรได้ เข้ าใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ ถกู ต้ องตรงกัน เพื่อส่งเสริ มให้ ทกุ คนในองค์กร
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจที่ถกู ต้ องและเป็ นธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ นํามาใช้ และเผยแพร่ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และเป็ นแนวทางการปฏิบัติ เพื่ อแสดง
เจตนารมณ์ในการที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย คํานึงถึง
สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณ
ดังกล่าวจะสะท้ อนให้ เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงาน
ตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ ในด้ านต่างๆ โดยบริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ ทกุ คนรับทราบและยึด
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ ติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น รวมถึ ง มี ก ารสื่ อ สารแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก ระดับ รวมถึ ง
บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้ อง และส่งเสริ มให้ เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
3.5 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชดั เจน และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ต่างๆดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ มีการพิจ ารณาความเหมาะสมอย่า งรอบคอบ รวมทัง้ บริ ษั ทได้ ปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ ข องสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่ งครั ด ในเรื่ องการกํ าหนดราคาและเงื่ อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ ให้ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ กํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับขันตอนการดํ
้
าเนินการ และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนโดยจะเปิ ดเผยการทํา
รายการไว้ ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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3.6 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการ
ในการช่ว ยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้ การดํ าเนินธุรกิ จเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภ าพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหล สูญหาย
หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่วยให้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้
กําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารในเรื่ องต่าง ๆ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่ า งชัด เจน มี ก ารควบคุม ดู แ ลการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ เ กิ ด ประโยชน์ และมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีขึ ้น รวมทังได้
้ จดั ทําและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทังด้
้ านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและ
รายการที่ผิดปกติ
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ของบริ ษัท ทําหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ ผ้ ู
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่ าเสมอ
เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าระบบที่วางไว้ สามารถดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท
3.7 นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทัง้
องค์กร และให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา และจะ
จัดให้ มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ รวมถึง
การให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
3.8 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ยงไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท
3.9 คณะกรรมการจัดให้ มีแนวทางดําเนินการที่ชดั เจนกับผู้ที่ประสงค์จะร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีสว่ นได้
เสียผ่านทาง website หรื อรายงานตรงต่อบริ ษัท โดยให้ แจ้ งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรื อกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อสัง่ การให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการที่บริ ษัทกําหนดไว้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
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(4) การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัทจัดให้ มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการแต่
ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
4.2 บริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และอาจมีการประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี รวมทัง้
อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งทําหน้ าที่ตดั สินใจตามอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยทุกครัง้ ที่มีการประชุมกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารจะนําเรื่ องที่
ผ่านการพิจารณามาแจ้ งให้ คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้ สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
จัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ จะเป็ นผู้ดแู ลให้ ความ
เห็นชอบและร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องที่จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม โดยได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทเข้ าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ ด้วย และถื อเป็ นความ
รับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้ า เว้ น
แต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ เลขานุการบริ ษัทได้ เข้ าร่วมการประชุมด้ วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงาน
การประชุม และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที่ประชุม
รับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้ นอ้ างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น ซึง่ จะแจ้ ง
เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม
4.5 ประธานกรรมการบริ ษั ททํ าหน้ า ที่ เป็ น ประธานที่ป ระชุม มี หน้ าที่ ดูแ ลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อ ย่า ง
เพี ย งพอ ซึ่ง กรรมการทุก คนสามารถแสดงความคิ ด เห็น อย่า งเป็ น อิ ส ระในประเด็น ที่ สํ า คัญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
ทังนี
้ ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุมและ / หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทต้ องดําเนินการตอบข้ อ
สงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้ วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
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ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้ วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ เลขานุการบริ ษัท บันทึกข้ อคัดค้ านไว้ ใน
รายงานการประชุม หรื อยื่นหนังสือแสดงการคัดค้ านต่อประธานกรรมการได้
4.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงหรื อฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเป็ นและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่
เกี่ยวข้ องอีกทังจะได้
้
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังเพื
้ ่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้ คณะกรรมการมีโอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูง
และสําหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
4.7 คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท หรื อ
ผู้บริหารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
4.8 คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายปั ญหาต่างๆ
ทังที
้ ่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทและเรื่ องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุม
รวมทังรายงานผลการประชุ
้
มให้ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริ ษัททราบด้ วย ในการประชุมให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมได้ ให้ ที่
ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน และให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ น
เลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 บริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง (Self Assessment) เป็ นประจํา
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
5.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
ประจําปี

ขัน้ ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริ ษัทในภาพรวมไว้ ในรายงาน

กระบวนการประเมินตนเอง แบ่งเป็ น
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
 เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริ ษัท นํ าผลวิเคราะห์ และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษัท ไปจัดทําแผนเพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุง
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแล กําหนด
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 กรรมการรายบุคคล เป็ นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ ความ
เป็ นอิสระ โครงสร้ างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
 เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุ ปผลและวิเคราะห์ ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
• โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
• บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย การใช้ เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา
เรื่ องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง
• การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้ วย กําหนดการประชุมล่วงหน้ าทังปี
้ คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอ
ของข้ อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
• การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ประสิทธิ ภาพในการเข้ าร่ วมประชุม ความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม
• ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ ประกอบด้ วย การเปิ ดโอกาสให้ มีการปรึกษาหารื อร่ วมกัน การเปิ ดโอกาสให้ มี
ส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหา
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร ประกอบด้ วย ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหน่งงาน
หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
• โครงสร้ างและคุณ สมบัติข องคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
• การประชุม ของคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย การเข้ า ร่ ว มประชุม การแสดงความเห็น ในการประชุม
การศึกษาข้ อมูลการประชุมล่วงหน้ า
• บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ความเป็ นอิสระของกรรมการในการ
แสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของบริ ษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยง การเปิ ดเผยข้ อมูล
(6) ค่ าตอบแทน
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ
แต่ละคน คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน
และเสนอขออนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ทุก ปี โดยพิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ ข องความโปร่ ง ใส สามารถ
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ตรวจสอบได้ รวมทังอยู
้ ใ่ นระดับที่เหมาะสม เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่
ใกล้ เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการ พร้ อมกันนี ้ ยังพิจารณาถึง
หน้ าที่รับผิดชอบที่ได้ รับเพิ่มขึ ้น สําหรับกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ รับตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น
กรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
6.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงควรเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารกําหนด และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดย
ระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับผลการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้บ ริ ห ารแต่ล ะคน ผู้บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้น อีกทังต้
้ องเป็ นอัตราที่
แข่งขันได้ กบั กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ ทังนี
้ ้ ต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่บริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้นได้ รับด้ วย
6.3 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
เป็ นผู้ประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การเป็ นประจําทุก
ปี เพื่อนําไปใช้ ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ โดยใช้
บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ าตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึง่ รวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลประเมินข้ างต้ น และประธานกรรมการเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การทราบ
(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ มี
การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
7.2 ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่
กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการกําหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานเพื่อทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน ซึ่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงมีการเตรี ยมให้ พร้ อมเป็ นแผนที่
ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานเป็ นประจําทุกปี
ถึงสิง่ ที่ได้ ทําไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
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