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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ
งบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ
ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึง
จรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการท่ีโปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูท่ี
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติ
หนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัด
ใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

1) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน 
ตามกฎหมาย  โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา  1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองเปน
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําให
เกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ตองดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบดวย  

1.2 กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

1.3 จํานวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารตองมีไมเกนิกึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวาง
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

1.4 ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคา
ดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท  และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดย
คณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนป
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจ
ใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ  ท่ีออกหลักทรัพย 
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2.2 มีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทฯ อยางเต็มท่ี 

2.3 เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

2.4 จํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยางรอบคอบ และเพ่ือใหมั่นใจวากรรมการ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 

2.5 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท ท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.6 กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน
หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา
เพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.7 กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ท่ีบริษัทฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คูสมรส พ่ี
นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3) วาระการดํารงตําแหนง 

3.1 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกจากตําแหนงไป
น้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

3.2 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง  อาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง  สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูท่ีไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเน่ืองมาแลวเปน
ระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกนั คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเปนอิสระท่ีแทจริงของกรรมการอิสระผู
น้ัน เปนประจําทุกๆ ป 
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3.3 นอกจากการพนตําแนหงตามวาระแลว  กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 

3.3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3.3.4 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

3.3.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 

3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได 

3.5 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียงัเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

3.6 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผู
ถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอน
วันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

3.7 ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ  ผูถือหุนใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม   ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  
กรรมการ  กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ  เปนผูรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ท้ังน้ี จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหา
กรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากบัดูแลกิจการ โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการ ดังน้ี 
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4.1 เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมีความ
จําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หรือของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

4.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ป
ไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขา
มายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา 
โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

4.3 การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ี
เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

4.5 ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

• ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

• ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

• บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด    

5) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนินกิจการ
ของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ีไดกําหนดไว และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

5.1 หนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

5.1.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัท  หรือกรณีท่ีจําเปนเรงดวน  เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5.1.2 สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 
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5.1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.1.4 กํากับดูแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ รวมถึงใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของฝายจัดการ 

5.1.5 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

5.1.6 เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝาย
เทากัน 

5.2 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1 กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.2.2 ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5.2.3 มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนา ท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว 

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืน
ใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี)  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือ
บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

5.2.4 ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง
เหมาะสม 

5.2.5 จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมี
ระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 
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5.2.6 จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชีท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป โดยงบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
กอนท่ีจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 

5.2.7 ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลให
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.2.8 ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตองเพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

5.2.9 ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 
(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล 

5.2.10 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การ
ลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

5.2.11 ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยาง
ถูกตองและเปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนได
เสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ท่ีทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) 
ท้ังน้ี สําหรับรายการท่ีทํากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การทํารายการในเร่ืองน้ัน 

5.2.12 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

หรือแกไขการมอบอํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 
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ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)  เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และ
เปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติไวแลว 

5.2.13 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   ท่ี
เหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ีให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ี    ในการ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดย
ไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 

5.2.14 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

5.2.15 จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรได
เขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบาย
ท่ีกําหนด ท้ังน้ี คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง 

5.2.16 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดง
เจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกลาวจะ
สะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบ
จรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษทัไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยาง
เครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

5.2.17 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร  
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมีการส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ 
รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท  ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปน
ประจําทุกป  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย 
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5.2.18 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนมีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายท่ีไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ
กับบุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเล่ียง
การกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยง
กับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว 

โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
ดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกาํหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และ
การเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํา
รายการไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

5.2.19 จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม
และบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน   ดังน้ันบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการ
ดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน  รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม 

ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ 
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ท้ังน้ีบริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัท ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และ
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผู
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท 

5.2.20 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมท้ัง
องคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และ
จะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

5.2.21 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษัท 

5.2.22 คณะกรรมการจัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมีสวน
ไดเสียผานทาง website หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท 

6) การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคน
ทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

6.2 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว
ลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจ
มีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน
แตละเดือนจึงจัดใหมกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณา
มาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเน่ืองและทันการณ 
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6.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบ
และรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ
เสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของ
กรรมการทุกคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีได
จัดใหมีขึ้นในรอบป 

6.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแต
ในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุม
ใหเร็วกวาน้ันก็ได 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุม
รับรองในการประชุมคร้ังถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการ
สืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปน
การลวงหนากอนการประชุม 

6.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม 

ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง
เสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนน
เสียงเทากัน  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝายบริหารของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัย
ดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

6.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความ
จําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของอีก
ท้ังจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 
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6.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหาร
อ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

6.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการท่ี
เปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทและเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการ
ประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปน
ประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึง
ทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

7.1 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยทุกชุด  เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือ
การปรับปรุงแกไขตอไป 

7.2 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล รายบุคคล และรายคณะ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  
ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

7.3 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท 

7.4 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป 

8) คาตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน และเสนอขออนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจาํนวนท่ีแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป 
หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการท่ี
ใกลเคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีไดรับเพ่ิมขึ้น สําหรับกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการ
ตรวจสอบ เปนตน  

8.2 คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

8.3 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษัท 
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8.4 คาตอบแทนกรรมการตองไมขดัหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

9) การพัฒนากรรมการ 

9.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมกีารฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพ่ือใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

9.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม 

9.3 คณะกรรมการกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 

ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพรอมเปนแผนท่ีตอเน่ืองถึงผูสืบ
ทอดงานในกรณีท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

9.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานเปนประจําทุกปถึงส่ิง
ท่ีไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

 

 

  (ดร.ถกล  นันธิราภากร) 
  ประธานกรรมการบริษทั 

 

หมายเหตุ   กฎบัตรฉบับน้ีไดรับการทบทวนและอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินกจิการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหมีความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย 
สอดคลองตามระเบียบการปฏิบัติงานท่ีดี การบริหารกิจการดําเนินไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชี เพ่ือใหมั่นใจวารายงาน
ทางการเงินของบริษัท มีความนาเชื่อถือ มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือแกผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียวามีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยาง
รอบคอบ มีความยุติธรรม โปรงใส และมีการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังตอไปน้ี 

1) องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดงัตอไปน้ี 

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีกําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

1.3 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทํา
หนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

1.4 ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5 ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผูอํานวยการสายงานการเงิน
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง 

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัตดิังน้ี 

2.1 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2.2 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 

2.2.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
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2.2.2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการเคยเปนขาราชการ
หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

2.2.3 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

2.2.4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.7 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

2.2.8 ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

2.2.9 ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.3 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ได
อยางเปนอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
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2.4 เปนผูท่ีไดรับความเชื่อถือและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

2.5 สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังน้ี 

3.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดนอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

3.1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเร่ืองการ
ลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงท้ัง
คณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวา
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

3.3 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมี
จํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียง
วาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ท้ังน้ี ใหบริษัทแจงการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของการพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที 

4) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

4.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ัง
บุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

4.5 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

4.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังน้ี ใน
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

4.8 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ
บริหารความเส่ียงท่ีเชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น  เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของ
บริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

4.9 รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ 

4.10 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
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 ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆไดแกการเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
มารวมประชุมหารือชี้แจงหรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการ
ปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถามี)หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวใน
กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทการขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพ่ือประโยชนในการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดีการมอบหมายให
พนักงานหรือลูกจางของบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบรวมถึงการดําเนินการตางๆท่ีกลาวแลวในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัท
ยอยและเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชองใหดําเนินการได 

5) การประชุม 

5.1 จํานวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาํป (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอ่ืนๆ อยางนอยปละ 4 คร้ัง หรือให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเปนกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเร่ืองจําเปนเรงดวนอ่ืนๆ ได
ตามแตจะเห็นสมควรคณะกรรมการตรวจสอบ ตองประชุมรวมกนัอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจ
จัดการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได  หากมกีารรองขอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคาํส่ังของประธานกรรมการตรวจสอบ สงหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ
ตรวจสอบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะแจงการนัดประชมุโดยวิธีการอ่ืน 
หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชมุไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทแตงตั้งจงึจะครบเปนองคประชุม 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชมุหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชญิผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกีย่วของ เขารวมประชมุหรือขอชี้แจงในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 
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5.3 การลงคะแนนเสียง 

5.3.1 การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเอาความเห็นท่ีเปนสวนเสียงขางมากเปนสําคัญ ใน
กรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชีข้าด อยางไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดลงมตเิห็นดวยใหนําเสนอเปนความเห็นแยงตอ
คณะกรรมการบริษทั 

5.3.2 กรรมการตรจสอบผูมีสวนไดเสียในเร่ืองใดมิใหแสดงความเห็นและไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองน้ัน  

5.3.3 ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

6) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการ
ดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกลาว
โดยตรงตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ได 

 

 

 

  (ดร.ถกล  นันธิราภากร) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ   กฎบัตรฉบับน้ีไดรับการทบทวนและอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงให
ครอบคลุมท้ังองคกร  รวมท้ังกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบอันเกิดข้ึนไดจาก
ปจจัยผันแปรตาง ๆ ตอธุรกิจบริษัทอยางเหมาะสม 

1) องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปน
กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง ซึ่งไดรับการแตงตัง้โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการเปนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 กรรมการบริหารความเส่ียง ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกจิของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ี
เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ใหบรรลุตามวตัถุประสงค 

2.2 สามารถอุทิศเวลาอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี 

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมดาํรงตาํแหนงประธานคณะกรรมการบริษทั 

3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเส่ียง
ลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเร่ืองการ
แตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

 การพนจากตาํแหนง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตําแหนงโดยทันที เมื่อ 

- พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตาง ๆ 

- เสียชีวิต 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีมติใหพนจากตําแหนง 

- ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท  เปนตน เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 
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4.2 กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

4.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4.4 กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 

4.5 กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

4.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

4.7 รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียง
ของบริษัทและการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกล
ยุทธท่ีกําหนด 

4.8 จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

4.9 สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

5) การประชุม 

5.1 จํานวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการความเส่ียง ตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติม
ตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได  หากมีการรองขอ
จากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาท่ีนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสง
เอกสารประกอบการประชุม  และบันทึกรายงานการประชุม ท้ังน้ีหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ใหนําสงลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการประชุม 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน 

กรรมการบริหารความเส่ียงท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม และใหประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 
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5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือขอชี้แจง
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  หน่ึงคนมีหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือในส่ิงท่ีตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯควรทราบ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังถัดไป 

6.2 ใหประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูล
ประจําป ถึงการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง 

7) การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปญหา
อุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค (หากมี) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดคาตอบแทนประธาน และกรรมการบริหารความเส่ียง  และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
 

 

 

  (ดร.สุพจน เธียรวุฒ)ิ 
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