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หมวดที่ 5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในฐานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ 

และงบประมาณให้ฝ่ายจดัการดําเนินงาน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคมุดแูลการดําเนินงานของ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคบัและ

นโยบายตา่งๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นด้วยกระบวนการ

ท่ีโปร่งใส ทกุท่านจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความ

ทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ี มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถดแูลให้มี

ระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้วา่กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้ดําเนินไปในลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ โดยจดัให้มีระบบแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

รวมทัง้การกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้ น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

กรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจซือ้มาขายไปเก่ียวกบัสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็น

ธุรกิจหลกัของบริษัท  และอย่างน้อยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจดัให้

มีการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึงจํานวนปีการดํารง

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแตล่ะคนในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากบัดแูลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบคุคล ท่ีมี

ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องมีจํานวน

กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย  และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ

กรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้มีการถ่วงดลุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสดัสว่นของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 11 คน ซึง่เป็น

จํานวนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถให้ความเห็น

เก่ียวกบัการทํางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้กรรมการอิสระของ

บริษัททัง้ 3 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึง่จํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ
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ของบริษัท เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ให้มี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และให้มีจํานวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

คน รวมทัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องทกุประการ 

1.4 คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจํานวนกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสดัส่วนอย่างยติุธรรม

ของเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

1.6 การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมีความ

โปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการผ่านกระบวนการกํากบัดแูลกิจการและการพิจารณา

จะต้องมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ 

เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง

อย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้

ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้   

1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ

เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้ สําหรับคณุสมบติัในการดํารงตําแหน่งกรรมการ

อิสระนัน้ คณะกรรมการ กําหนดเป็นนโยบายว่า สําหรับผู้ ท่ีได้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองมาแล้วเป็น

ระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการอิสระผู้

นัน้เป็นการประจําทกุๆ ปี 

1.8 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ

บริหารงานประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถกูเลือกตัง้

จากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนั  เพ่ือให้

เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูลและการบริหารงานประจํา 

ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน

และมีการถ่วงดลุอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบั

ดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ 

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ด้ร่วมบริหารงานปกติประจําวนั แต่ให้การสนบัสนนุ

และคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม่ําเสมอ ในขณะท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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1.9 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนไม่เกิน 5 บริษัทจด

ทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และ

เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีในบริษัทได้อยา่งเพียงพอ  

1.10 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ท่ีว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

หุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืน

ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีท่ี

ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

ยกเว้นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหากําไร ทัง้นี ้การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดักับ

บทบญัญัติของกฎหมาย ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตําแหน่งงานใน

บริษัทไปอ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

1.11 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ี

เหมาะสม มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทําหน้าท่ีให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรม

ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคณุสมบติัและ

ประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท 

1.12 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่าง

ตอ่เน่ืองทัง้ด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท  

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบริหาร 

และ 3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุติัหรือรับทราบ 

คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดย

ประธานกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยใดๆ เพ่ือให้การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุ

ยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด 

จํานวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงิน โดยมีผู้ อํานวยการสายงานการเงิน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 
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 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี

คณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเช่ือถือได้  รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพียงพอโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้

รายไตรมาสและประจําปี   

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจจะเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการ

ควบคมุภายใน  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ 

รวมทัง้บคุลากรวา่เหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขตการปฏิบติังาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุงานในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือกเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัทฯ 

6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

• รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตอ่บคุคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี

รายการหรือการกระทําตามวรรคหนึง่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. พิจารณาและให้ความเหน็ตอ่การติดตามการปฏิบติัตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงระบบ

การบริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการทจุริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ

ดําเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สจุริต ยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจด้วย

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

10. รับเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทําอนัทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้จากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และนําเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ   
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ

บริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  การปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือ

ผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นบคุคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  การขอให้พนกังาน

ของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนใน

เร่ืองตา่งๆ เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ท่ีกลา่วแล้วในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทยอ่ยเทา่ท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทยอ่ย และเทา่ท่ีอํานาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ดําเนินการได้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง  จึงได้ว่าจ้างบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความ

เก่ียวข้องใดๆ กบับริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

2.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร ท่ี

สามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถ

กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยมีผู้ อํานวยการสายงานกํากับดูแล

กิจการ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง 

 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ กรรมการบริหาร ซึง่พ้น

จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ และในกรณีท่ีตําแหน่ง

กรรมการบริหารว่างลง  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เ ข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 

 ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่และ

มติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ี

กลัน่กรองและกําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสร้างการบริหารงาน  และอํานาจการบริหาร

ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือ

เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนมุติั และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมี

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
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1. นําเสนอนโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ การขยาย

กิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรอง

ข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

2. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าท่ีต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจํา 

3. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามท่ีจะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

4. พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการ

ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีท่ีต้องใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ เป็นหลกัประกนั ต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาอนมุติัเงินลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน

บาทต่อปี  และอนมุติัค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มจากงบประมาณประจําปีไม่เกิน 5 ล้านบาท และเม่ือมีการอนมุติั

รายการดงักลา่วแล้ว ให้แจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอ่ไป 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติัก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดํารง

ตําแหน่งบริหารในระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป ยกเว้นตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

รวมทัง้การโยกย้าย เลกิจ้าง กําหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสั และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

สําหรับผู้บริหารดงักลา่ว 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรือการมอบ

อํานาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ี

ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง   คณะกรรมการบริหาร

ไม่มีอํานาจอนมุติัการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าว  โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุติัต่อไป ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

9.  สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง หรือรับมอบหมายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีม

ผู้บริหารท่ีเหน็วา่สามารถช่วยสืบหาข้อเทจ็จริง 

10. กําหนดให้มีระบบและการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยัง

พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

11. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ อํานวยการสายงานต่างๆ 

เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ อํานวยการสายงาน

กํากบัดแูลกิจการเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหน่ง 

 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร

ความเส่ียงลาออกระหว่างดํารงตําแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตัง้บุคคลใหม่เข้าดํารง

ตําแหน่งแทน และนําเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการบริหารความเส่ียง เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชมุครัง้ถดัไป 

 ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความ

เส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสําคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุน ความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ รวมถึงความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท  

เป็นต้น เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 

2. กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 



 

 

หน้า 9/17 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะ

ความเส่ียงของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกําหนด  

8. จดัให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น 

9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเป็น ให้

สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

เช่น วิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี การควบคมุภายใน และ

การบริหารความเส่ียง รวมทัง้กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพ

และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคัญของบริษัทอย่าง

โปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรือผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงิน

ตอ่คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อ

งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน  ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์ 

สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถงึอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคญั ดงันี ้ 

3.1.1 กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี โครงสร้างการ

บริหารงาน และอํานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.1.2  ควบคมุกํากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือ

บคุคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่

กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตาม

นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.1.3 มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 
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ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทํา

ให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ 

ดงักลา่ว สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลอ่ืน

ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดงักลา่วต้องจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชดัเจน  และ

ระบขุอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

3.1.4 ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ดแูลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนกังาน

อยา่งเหมาะสม 

3.1.5  จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้

มีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั  

3.1.6 จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในรอบบญัชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป โดยงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ก่อนท่ีจะนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท ในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชี ในรายงาน

ประจําปีของบริษัท 

3.1.7 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี

ระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานและการ

ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  

ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3.1.8 ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกบัการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

 3.1.9 ดแูลให้มีการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนพฒันาพนกังาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

(Succession Plan)  รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการ 

และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท่ีมีประสทิธิผล  

3.1.10  พิจารณาอนมุติั และ/หรือ ให้ความเหน็ตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ การ

ลงทนุ และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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3.1.11 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่า

เทียมกนั และมีการรายงานข้อมลูการดําเนินงานที่สําคญั และรายงานทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มี

ส่วนได้เสียอย่างถกูต้องและเป็นไปตามท่ีข้อกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

โดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทํากบับริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึน้หรือ

ลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีทํากบักรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการทํารายการในเร่ืองนัน้   

3.1.12 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุและกํากบัดแูลของคณะกรรมการ

บริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณา

และอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  เว้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

3.1.13  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ท่ีมีคณุสมบติัและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท   

ท่ีเหมาะสม มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทํา

หน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบติั

หน้าท่ี  ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน

ประจําปี 

3.1.14 คณะกรรมการบริษัท ได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้

อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

3.2 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการสื่อสารให้ทกุ

คนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั เพื่อส่งเสริมให้ทกุคนในองค์กร

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว

เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องและเป็นธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้นํามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน 

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดง

เจตนารมณ์ในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คํานึงถึง

สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการส่ือสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณ

ดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนักงานทกุคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังาน

ตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทกุคนรับทราบและยึด

ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

3.4   นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการส่ือสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึง

บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมให้เป็นวฒันธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทมีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นประจําทกุปี  เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย 

3.5 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการ

ท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

โดยรวมเป็นสําคญั โดยกําหนดนโยบายท่ีไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ต่างๆดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ี

พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคล

ดงักลา่วไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักลา่ว   

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งด้าน

ผลประโยชน์ ให้เสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะได้กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการ และ

การเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทํา

รายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  
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3.6 ระบบการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นีร้ะบบการควบคมุภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการ

ในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สญูหาย

หรือจากการทจุริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถกูต้องน่าเช่ือถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบติั

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น   ดังนัน้บริษัทจึงได้

กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน

อยา่งเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จดัทําและทบทวนระบบการ

ควบคมุ ทัง้ด้านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากบั

ดแูลการปฏิบติังาน ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและ

รายการท่ีผิดปกติ   

 ทัง้นีบ้ริษัทได้ว่าจ้างบคุคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคมุภายใน

ของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้

ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้ ตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไว้สามารถดําเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  

3.7 นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้

องค์กร และให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบาย รวมทัง้รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา และจะ

จดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึง่รวมถึง

การให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

3.8 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็ถงึความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ

เส่ียงไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

3.9 คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางดําเนินการท่ีชดัเจนกบัผู้ ท่ีประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีสว่นได้

เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท เพ่ือสัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว้ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
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(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจดัให้มีกําหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่

ละคนทราบกําหนดการดงักลา่ว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

4.2 บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว้

ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชมุอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมทัง้

อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ในแต่ละเดือนจึงจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหน้าท่ีตดัสินใจตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทกุครัง้ท่ีมีการประชมุกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ี

ผา่นการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือให้สามารถกํากบั ควบคมุ ดแูล การปฏิบติังานของฝ่าย

จดัการได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ 

4.3  ในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ จะเป็นผู้ดแูลให้ความ

เห็นชอบและร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ

คนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความ

รับผิดชอบของกรรมการทกุคนท่ีจะเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

4.4 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชมุไปให้กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาก่อนลว่งหน้า เว้น

แตใ่นกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนั

ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทกึรายงาน

การประชมุ และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชมุ

รับรองในการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุต่างๆ เพ่ือสะดวกในการ

สืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชมุทกุคนทกุครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตจํุาเป็น ซึง่จะแจ้ง

เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

4.5 ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม  

 ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

 กรรมการทกุคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดําเนินการตอบข้อ

สงสยัดงักลา่วอยา่งรวดเร็วและครบถ้วนเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
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 ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกบัมติท่ีประชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบริษัท บนัทกึข้อคดัค้านไว้ใน

รายงานการประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

4.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตาม

ความจําเป็นและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอีกทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู

และสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือ

ผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้

มีความเหน็อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

4.8 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ 

ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทและเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุ 

รวมทัง้รายงานผลการประชมุให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชมุให้

ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ให้ท่ี

ประชุมคดัเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทน และให้เลขานกุารบริษัทเป็น

เลขานกุารของการประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

(5) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจํา

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

5.2  บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงาน

ประจําปี 

 กระบวนการประเมินตนเอง แบง่เป็น 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง  ครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

 เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุง 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง  ครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูล กําหนด 



 

 

หน้า 16/17 

 กรรมการรายบคุคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการ  ความ

เป็นอิสระ  โครงสร้างการบริหาร  การพฒันาความรู้ และความเหน็เก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กร 

 เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือจัดทํา

แผนพฒันากรรมการรายบคุคล 

 หลกัเกณฑ์การประเมินตนเอง 

 หลกัเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ความหลากหลายของกรรมการ สดัส่วนของ

กรรมการ  คณุสมบติัของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ 

• บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาท่ีเพียงพอต่อการพิจารณา

เร่ืองท่ีสําคญั  รายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคมุภายในการจดัการความเส่ียง 

• การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ปี คณุภาพเอกสาร  ความเพียงพอ

ของข้อมลูตอ่การตดัสนิใจของกรรมการ   

• การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุม  ความเป็นอิสระในการ

ตดัสนิใจลงมติและการแสดงความเหน็ของกรรมการ  การกําหนดกรอบเวลาในการประชมุ     

• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกนั  การเปิดโอกาสให้มี

สว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหน่งงาน 

 หลกัเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ

เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

• การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม 

การศกึษาข้อมลูการประชมุลว่งหน้า 

• บทบาท  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย ความเป็นอิสระของกรรมการในการ

แสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคมุภายในและการจดัการ

ความเส่ียง การเปิดเผยข้อมลู 

 (6) ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ

แต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน 

และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถ
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ตรวจสอบได้ รวมทัง้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม ขนาดกิจการท่ี

ใกล้เคียงกนั และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการ พร้อมกนันี ้ยงัพิจารณาถึง

หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับเพิ่มขึน้ สําหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย เช่น 

กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

6.2  คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูควรเป็นไปตามหลกัการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดย

ระดบัคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละคน ผู้ บริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับ

คา่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ต้องเป็นอตัราท่ี

แข่งขนัได้กบักลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือดแูลรักษาผู้บริหารท่ีมีคณุภาพ ทัง้นี ้ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทและ

ผู้ ถือหุ้นได้รับด้วย 

6.3 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทัง้หมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุ

ปี เพ่ือนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ โดยใช้

บรรทดัฐานท่ีได้ตกลงกนัลว่งหน้าตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึง่รวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว และการพฒันาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้ แจ้งผลการพิจารณาให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการทราบ 

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน

ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เพ่ือให้มี

การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง  

7.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่

กรรมการใหม ่

7.3 คณะกรรมการกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบทอด

งาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงูมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ี

ตอ่เน่ืองถงึผู้ สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

7.4 คณะกรรมการจดัให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานเป็นประจําทกุปี

ถงึสิง่ท่ีได้ทําไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่นัไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
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