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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในฐานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และ

งบประมาณให้ฝ่ายจดัการดําเนินงาน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคมุดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้มอบหมายไว้ ด้วยความยติุธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบัและนโยบายต่างๆ รวมถึง

จรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใส ทกุท่านจึงต้องเป็นผู้ ท่ี

มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติั

หน้าท่ี มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถดแูลให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ 

ของบริษัทฯ ให้ดําเนินไปในลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ โดยจดั

ให้มีระบบแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากบัดแูลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบคุคล ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยต้องมีจํานวนกรรมการรวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คน 

ตามกฎหมาย  โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็น

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระดงักล่าวสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการทํางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ ทําให้

เกิดการถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ต้องดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย  

1.2 กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

1.3 จํานวนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้มีการถ่วงดลุระหว่าง

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

1.4 ต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจซือ้มาขายไปเก่ียวกบัสินค้า

ด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท  และอย่างน้อยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน โดย

คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดงักลา่ว รวมถึงจํานวนปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแตล่ะคนในรายงานประจําปี และบน website ของบริษัท 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจ

ให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ

กําหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลกัทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ  ท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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2.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี 

2.3 เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

2.4 จํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายบริษัท อย่างรอบคอบ และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการ

สามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อยา่งเพียงพอ 

2.5 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือหุ้นส่วน

ไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

2.6 กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น

หุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทํา

เพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

2.7 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญา ท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ

นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไป

นัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

3.2 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท  กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง  อาจได้รับเลือก

เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้  สําหรับคณุสมบติัในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรก หรือ 3 วาระติดตอ่กนั  

3.3 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 
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3.3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3.3.4 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

3.3.5 ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3.3.6 มีอายคุรบ 80 ปี โดยพน้จากตําแหน่งนบัตัง้แต่วนัส้ินสดุรอบปีบญัชี 

3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ  การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดัทราบด้วยก็ได้ 

3.5 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึ่งมี

คณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่

3.6 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่ง เพ่ือดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจําเป็นจนกวา่กรรมการชดุใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี เว้นแตศ่าลจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสัง่ศาล คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง ต้องจดัให้มีการประชมุผู้

ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อน

วนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

3.7 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

4) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมาย กบัหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกระบวนการสรรหา

กรรมการ ดงันี ้

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ด้วยการ เสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุวฒุิ ประสบการณ์  ศกัยภาพ โดยให้ความสําคญัต่อผู้ มีทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมี

ความจําเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย หรือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจดัทําข้อมลูดงักลา่ว หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเหน็สมควร 
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4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติั ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

และตามคณุสมบติัท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยเลขานกุารบริษัทจะประกาศ

เชิญชวนในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและ

ประวติับุคคลเข้ามายงับริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯได้กําหนดสดัส่วนของการถือหุ้นขัน้ต่ําสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอช่ือ

กรรมการลว่งหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

4.3 การพิจารณาจะต้องมีประวติัการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท  

ก่อนท่ีจะมีกรรมการครบวาระเป็นประจําทุกปี  หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือ

กรรมการรายเดิมเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องนําผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าวมา

พิจารณาด้วย 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการเบือ้งต้นก่อนนําเสนอรายช่ือบคุคลท่ีผา่นการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เป็นขัน้สดุท้ายก่อนเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ตอ่ไป 

4.6 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

• ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

• บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มี

บทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการ

ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

5.1.1 เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในข้อบงัคบับริษัท  หรือกรณีท่ีจําเป็นเร่งดว่น  เป็น

ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ 
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วาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5.1.2 สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนหรือผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

5.1.3 สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.1.4 กํากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ รวมถึงให้คําแนะนําและสนบัสนนุการดําเนิน

ธุรกิจของฝ่ายจดัการ 

5.1.5 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

5.1.6 เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สองฝ่าย

เทา่กนั 

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.2.1 กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี โครงสร้างการ

บริหารงาน และอํานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.2 ควบคมุกํากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือบคุคลใดๆ ท่ี

ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ตลอดจนดแูลให้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.3 มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่าง ๆ เฉพาะด้าน อาทิ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ ท่ีแตง่ตัง้  

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้ 

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ดงักลา่ว 

สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน

ใดทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลอ่ืน

ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดงักลา่วต้องจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน  และระบุ

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.2.4 ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ดแูลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนกังานอย่าง

เหมาะสม 
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5.2.5 จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี

ระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

5.2.6 จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ

บัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ก่อนท่ีจะนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการ

จดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี ในรายงานประจําปีของบริษัท 

5.2.7 ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบ

บริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผล

ท่ีมีประสทิธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  ตลอดจนดแูลให้

บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.2.8 ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกบัการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบับคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

ถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

5.2.9 ดูแลให้มีการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

(Succession Plan)  รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการ และ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท่ีมีประสทิธิผล 

5.2.10 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ

ลงทนุ และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.2.11 ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั 

และมีการรายงานข้อมลูการดําเนินงานท่ีสําคญั และรายงานทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียอย่าง

ถกูต้องและเป็นไปตามท่ีข้อกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้

เสียในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ท่ีทํากบับริษัทฯ หรือถือหุ้นเพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีทํากบักรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึง่มีสว่นได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติั

การทํารายการในเร่ืองนัน้ 

5.2.12 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่ง

อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุและกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท หรือ

อาจมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 
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ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ

อนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการธุรกิจปกติ และ

เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนมุติัไว้แล้ว 

5.2.13 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท   ท่ีเหมาะสม มีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ี    ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผย

คณุสมบติัและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในรายงานประจําปี 

5.2.14 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ด้าน

กฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

5.2.15 จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการส่ือสารให้ทกุคนในองค์กรได้

เข้าใจถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ถกูต้องตรงกนั เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบาย

ท่ีกําหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจําอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 

5.2.16 ยดึมัน่การดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องและเป็นธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้นํามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้าน

จริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบติั เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะดําเนิน

ธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย คํานงึถงึสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการ

อบรม และการส่ือสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม 

และแนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนกังานทกุคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ใน

ด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทกุคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ

ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่าง

จริงจงั 

5.2.17 จดัให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า

การปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงมีการส่ือสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง และสง่เสริมให้เป็นวฒันธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทาน

และทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นประจําทกุปี  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย 
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5.2.18 พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ของผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั 

โดยกําหนดนโยบายท่ีไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆดงักล่าว 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา 

ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว โดยบคุคลดงักลา่วไม่มี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะได้กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการ และ

การเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทํา

รายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

5.2.19 จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน ซึ่งเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความ

เส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

และบรรลเุปา้หมายตามท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกปอ้งคุ้มครองทรัพย์สนิไมใ่ห้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทจุริตประพฤติมิ

ชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการ

ดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูล

การใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตามควบคุม และ

ประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จดัทําและทบทวนระบบการ

ควบคมุ ทัง้ด้านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากบั

ดแูลการปฏิบติังาน  ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า

และรายการท่ีผิดปกติ 

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคุม

ภายในของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และ

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้

ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่าง
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สม่ําเสมอ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีของบริษัท 

5.2.20 จดัใหมี้นโยบายการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องค์กร และติดตามผล

การปฏิบติัเป็นประจําทกุไตรมาส 

5.2.21 จดัให้มีแนวทางดําเนินการท่ีชดัเจนกบัผู้ ท่ีประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีสว่นได้เสียผ่านทาง 

website หรือรายงานตรงตอ่บริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสผา่นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เพ่ือสัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6) การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 บริษัทจดัให้มีกําหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

ทราบกําหนดการดงักลา่ว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

6.2 บริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยกําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมี

การประชมุอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมทัง้อาจมีประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความ

จําเป็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหน้าท่ีตดัสินใจตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทกุครัง้ท่ีมี

การประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

เพ่ือให้สามารถกํากบั ควบคมุ ดแูล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ 

6.3 ในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ จะเป็นผู้ดแูลให้ความเห็นชอบ

และร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุอยา่งอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทกุคนท่ี

จะเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

6.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชมุไปให้กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาก่อนลว่งหน้า เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนัประชมุ

ให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรายงาน

การประชมุ และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุม

รับรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการ

สืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชมุทกุคนทกุครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตจํุาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็น

การลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
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6.5 ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีหน้าท่ีดแูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึง่

กรรมการทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสําคญัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม 

ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนน

เสียงเทา่กนั  ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

กรรมการทกุคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ และเอกสารสําคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดําเนินการตอบข้อสงสัย

ดงักลา่วอยา่งรวดเร็วและครบถ้วนเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน

รายงานการประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

6.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความ

จําเป็นและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้องอีก

ทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบติัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมทัง้เพ่ือประกอบการพิจารณา

ตดัสนิใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูและสําหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

6.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหาร

อ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น

อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

6.8 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ี

เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทและเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุ รวมทัง้รายงานผลการ

ประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็น

ประธานของการประชมุ หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ให้ท่ีประชมุคดัเลือกกรรมการหนึ่ง

ทา่น เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทน และให้เลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารของการประชมุของกรรมการ

ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

7) การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

7.1 บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทกุชดุ  เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือ

การปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
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7.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติั และทบทวนแบบประเมินผล รายบุคคล และรายคณะ เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง  

ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

7.3 เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 

7.4 บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

7.5 บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยการดําเนินการดงักล่าวในรายงาน

ประจําปี 

8) ค่าตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน และเสนอ

ขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี  โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนท่ีแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม 

ขนาดกิจการท่ีใกล้เคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการ พร้อมกันนี ้ยัง

พิจารณาถึงหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับเพิ่มขึน้ สําหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับตําแหน่งในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นต้น  

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและ

ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษัท 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

9) การพัฒนากรรมการ 

9.1 คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง  

9.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่
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9.3 คณะกรรมการกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการ

พฒันาและสืบทอดงาน  เพ่ือเตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศกัยภาพให้สามารถสืบทอดตําแหน่งงานในกรณีท่ีประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู เกษียณ ลาออก หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

 

- ลงนาม     - 

  (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) 

  ประธานกรรมการบริษัท 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย 

สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบติังานท่ีดี การบริหารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัท มีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยติุธรรม โปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

กําหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนด จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

1.3 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทํา

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

1.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผู้ อํานวยการสายงานการเงิน

เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

2.1 ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2.2 มีคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

2.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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2.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการเคยเป็นข้าราชการ

หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

2.2.3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

2.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

2.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน

ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

2.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั

ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

2.2.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2.2.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

2.2.9 ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.3 เป็นผู้ ท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ได้

อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือ

ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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2.4 เป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

2.5 สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดําเนินหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

3.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ อาจได้รับการแต่งตัง้อีกได้นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ตําแหน่งเม่ือ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3.1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็น

หนงัสือลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติั โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการ

ลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้

คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ง เพ่ือดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 

3.3 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมี

จํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียง

วาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ

ตรวจสอบดงักลา่วพร้อมเหตผุลของการพ้นจากตําแหน่งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที 

4) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ รวมทัง้

บคุลากรวา่เหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขตการปฏิบติังาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

4.6    พิจารณาและประเมินธุรกรรมทีมี่ความเสีย่งดา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่ และกําหนดมาตรการ / วิธีการควบคมุและ

จดัการความเสีย่ง สอบทานข้อมูลทัง้หมดในแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่   

4.7 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4.8 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้ใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

4.9 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการทจุริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของ

บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

4.10 รับเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทําอนัทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้จากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

หรือพนกังานของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และนําเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกนัพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4.11 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆได้แก่การเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

มาร่วมประชุมหารือชีแ้จงหรือตอบข้อซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการ

ปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นบคุคลภายนอกเป็นครัง้คราวใน
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กรณีจําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทการขอให้พนกังานของบริษัทสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบักิจการของบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆเพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดีการมอบหมายให้

พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทคนหนึง่หรือหลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบรวมถงึการดําเนินการตา่งๆท่ีกลา่วแล้วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อยเท่าท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัท

ยอ่ยและเทา่ท่ีอํานาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ดําเนินการได้ 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

5.1.1 ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ หรือให้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเร่ืองจําเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ได้

ตามแต่จะเห็นสมควรคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจ

จดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชมุคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้  หากมีการร้องขอจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนั 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคําสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ

ตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีการอ่ืน 

หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชมุไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทแตง่ตัง้จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ตรวจสอบท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุหรือขอชีแ้จงในเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องได้ 

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

5.3.1 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นสว่นเสียงข้างมากเป็นสําคญั ในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็น

ของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ ท่ีมิได้ลงมติเหน็ด้วยให้นําเสนอเป็นความเหน็แย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.3.2 กรรมการตรจสอบผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดมิให้แสดงความเหน็และไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้  

5.3.3 ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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6) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6.2 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ดําเนินการแก้ไขดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดงักลา่ว

โดยตรงตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

7) การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําการประเมินผลการปฏิบติังานทกุปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหาอปุสรรคท่ี

เป็นเหตใุห้การปฏิบติังานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการตรวจสอบ  

และขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

- ลงนาม     - 

 

  (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลมุทัง้องค์กร  รวมทัง้กํากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบอนัเกิดขึน้ได้จาก

ปัจจยัผนัแปรตา่ง ๆ ตอ่ธุรกิจบริษัทอยา่งเหมาะสม 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และผู้ อํานวยการสายงานต่างๆ เป็น

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหน่ง ซึง่ได้รับการแต่งตัง้โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ อํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหน่ง 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.1 กรรมการบริหารความเส่ียง ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี

เป็นปัจจยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

2.2 สามารถอทุิศเวลาอยา่งพอเพียงในการปฏิบติัหน้าท่ี 

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมดํ่ารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเส่ียง

ลาออกระหว่างดํารงตําแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตัง้บุคคลใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทน และนําเร่ืองการ

แตง่ตัง้กรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป 

 การพ้นจากตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงพ้นจากตําแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จดัการ / ผู้ อํานวยการสายงานตา่ง ๆ 

- เสียชีวิต 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

- ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.1 พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทต่างๆ ท่ีสําคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 
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4.2 กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

4.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4.4 กําหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได้ 

4.5 กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 

4.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

4.7 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาสเก่ียวกบัการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียง

ของบริษัทและการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกล

ยทุธ์ท่ีกําหนด 

4.8 จดัให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น 

4.9 สนบัสนนุคณะทํางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเป็น ให้สอดคล้องกบั

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

4.10 จดัใหมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจําปีของบริษัท และในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง ซ่ึงรวมถึงการให้

ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการความเส่ียง ต้องประชมุร่วมกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจดัการประชมุเพิ่มเติม

ตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเหน็สมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้  หากมีการร้องขอ

จากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนั 

5.1.3 เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีนัดหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นําส่ง

เอกสารประกอบการประชุม  และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้นีห้นังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุ ให้นําสง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการประชมุ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน 

กรรมการบริหารความเส่ียงทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชมุเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุหรือขอชีแ้จง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  หนึ่งคนมีหนึ่ง

เสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชมุหรือในสิ่งท่ีต้องดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเหน็วา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป 

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมูล

ประจําปี ถงึการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียง 

7) การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหา

อปุสรรคท่ีเป็นเหตใุห้การปฏิบติังานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

8) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  และขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

- ลงนาม     - 

 

  (ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ) 

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 โดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในด้าน

การสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สดัส่วนกรรมการท่ีเหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการท่ี

โปร่งใส ชดัเจน ตลอดจนมีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว   

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ี

ไมเ่ป็นผู้บริหาร ไมน้่อยกวา่ 3 คน และกรรมการมากกวา่กึง่หนึง่ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่ขึน้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.3  คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คดัเลือกและแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1 ไมเ่ป็นประธานกรรมการบริษัท 

2.2 ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ถงึคณุสมบติั หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของตน  

2.3 สามารถอทุิศเวลาอยา่งพอเพียงในการปฏิบติัหน้าท่ี 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้น

จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดงักล่าว

ข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามกฎบตัรนี ้ 

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

3.1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 

โดยควรแจ้งเป็นหนงัสือลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติั  ในกรณีท่ี

กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีพ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ง 

เพ่ือดําเนินการตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 
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3.3 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วนั เพ่ือให้กรรมการสรรหาฯ มีจํานวนครบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคง

เหลืออยูข่องกรรมการสรรหาฯ ซึง่ตนแทน  

4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4.1 ด้านการสรรหา 

4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และ

รายบุคคล ท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในด้านการศึกษา 

ความรู้ ความชํานาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และ

ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์บริษัทฯ กําหนด   

4.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ บริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้บรรลุ

วิสยัทศัน์ท่ีกําหนดไว้ โดยให้ครอบคลมุทัง้ในด้านการศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และนํา

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีสําคญัและเก่ียวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

ตลอดจนภาวะแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย 

4.1.3 กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบติัตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2  โดยจดัทําเป็น Board Skill Matrix เพ่ือช่วยให้การสรรหากรรมการมีความ

สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ  โดยยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.1.4 สรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  รวมถึง

ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้เม่ือมีตําแหน่งวา่งลง 

4.1.5 กํากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่

กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

4.1.6 จดัทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีสืบทอดงาน เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

4.1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 

4.2 ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

4.2.1 กําหนดและจดัทํานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถ

จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาเพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี เพ่ือขออนมุติั 
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4.2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ ทัง้สว่นท่ีเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และสทิธิประโยชน์อ่ืนๆ    

4.2.3 กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่

ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ พร้อมทัง้นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4.3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งสม่ําเสมอ 

4.4 รับผิดชอบตอ่การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

5) การประชุม 

5.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และอาจจดัการ

ประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เหน็สมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเรียกประชมุคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้  

หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ  หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระท่ี

จําเป็นต้องหารือร่วมกนั 

5.1.3 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการ

ประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม  และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้นีห้นังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุ ให้นําสง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการประชมุ 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1 การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน 

กรรมการสรรหาฯ ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ใ ห้

กรรมการบริหารสรรหาฯ ท่ีมาประชมุเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ  อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุหรือขอชีแ้จงในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องได้ 

5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกําหนค่าตอบแทนท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

หนึง่คนมีหนึง่เสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6) การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชมุหรือใน

สิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ถดัไป 
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6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี ถึง

การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

7) การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง  และ

รายงานปัญหาอปุสรรคท่ีเป็นเหตใุห้การปฏิบติังานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

- ลงนาม     - 

 

  (นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์) 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร เพือ่กําหนดบริหารงานในเร่ืองทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจ

ปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทกําหนด 

1) องค์ประกอบ 

1.1 คดัเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดร้ับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี้

คณะกรรมการบริหารประกอบไปดว้ยกรรมการบริหารไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทําหน้าที่ประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตัง้จะมีวาระการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร

เท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร 

1.3 คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกบัการนดัหมายการประชุม การจัดเตรียม

วาระการประชมุ การนําส่งเอกสารการประชมุ และการบนัทึกรายงานการประชมุ 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 

2.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงคณุสมบติั หนา้ที ่และ

ความรบัผิดชอบ และสามารถอทิุศเวลา และความคิดเห็นในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหาร 

2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารไม่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท 

3) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

3.1  ใหค้ณะกรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการบริหาร ทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้ับ

การแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งไดอี้กนอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างตน้ กรรมการบริหาร พน้จากตําแหน่ง

เมือ่ 

3.1.1  ตาย 

3.1.2  ลาออก 

3.1.3  ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการบริหาร ตามกฎบตัรนี ้ 

3.1.4  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพ้น้จากตําแหน่ง 

3.1.5  พน้สภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / ผูบ้ริหารของบริษัท 

3.2  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนงัสือ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็น ในกรณีทีก่รรมการบริหาร พน้จากตําแหน่ง

ทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร ที่พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ง เพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการบริหารชดุใหม่จะเข้ารบัหนา้ที ่



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร กฎบตัร (Charter) 

เลขที่เอกสาร S-CGO-003 หน่วยงาน   : ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

วันที่เร่ิมใช้ 1  เมษายน  2562  แก้ไขครัง้ที่ 2 หน้า 30/32 
 

 

3.3  ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรมการบริหาร ว่างลงเพราะเหตอืุน่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการบริหาร ภายใน 90 วนั เพื่อให้กรรมการบริหาร มีจํานวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมการบริหาร ซ่ึงตนแทน  

4) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนา้ที ่และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  

งบประมาณ  โครงสร้างการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมติั และ/หรือ ให้ความ

เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะ

กรรมการบริหารมีอํานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบทีสํ่าคญัดงัต่อไปนี ้

4.1  นําเสนอนโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ การตัง้กิจการใหม่/เลิก

กิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการเงิน โครงสร้าง

องค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนมุติัต่อไป 

4.2  ควบคมุดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

เป้าหมายที่กําหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย และมีหนา้ทีต่อ้งรายงานผลการดําเนินงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

4.3  พิจารณาอนมุติัการใชจ่้ายเงินลงทนุทีสํ่าคญัๆ ทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจ่ะไดร้ับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติอนมุติั ในหลกัการไวแ้ลว้ 

4.4  พิจารณาอนมุติัเงินลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี  

และเมือ่มีการอนมุติัรายการดงักล่าวแลว้ ใหแ้จ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่รบัทราบต่อไป 

4.5  พิจารณาอนมุติัการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่

เกิน 10 ลา้นบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และกรณีทีต่อ้งใชท้รพัย์สินของบริษัทฯ เป็นหลกัประกนั ตอ้ง

นําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  

4.6  พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปีเพือ่เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติัก่อนนําเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

4.7  กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล คดัเลือก และแต่งตัง้บคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสมใหดํ้ารงตําแหน่งบริหาร

ในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ยกเว้นตําแหน่งประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้การโยกย้าย เลิกจ้าง 

กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสั และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม สําหรบัพนกังานบริหารดงักล่าว 

4.8  มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่ใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต ้ การควบคมุของ

คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักล่าว มีอํานาจตามทีค่ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
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ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่

ไดร้บัมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

ทัง้นี้ การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงทีทํ่าใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการทีต่น หรือบคุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกําหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/

หรือ บริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้อง   คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนมุติัการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าว  โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่อนมุติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนมุติัรายการ

ทีเ่ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่นไขการคา้ปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกําหนด 

4.9  ปฏิบติัหนา้ทีอื่น่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

5) การประชุม 

5.1  จาํนวนคร้ังการประชุม 

5.1.1  คณะกรรมการบริหาร ตอ้งประชมุร่วมกนัอย่างนอ้ยปีละ 12 ครั้ง และอาจจดัการประชมุเพ่ิมเติมตามทีป่ระธาน

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

5.1.2  ประธานคณะกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได ้ หากมีการร้องขอจาก

กรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิ้จารณาระเบียบวาระทีจํ่าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

5.1.3  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่นดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร

ประกอบการประชุม  และบนัทึกรายงานการประชมุ ทัง้นีห้นงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

ใหนํ้าส่งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัก่อนการประชมุ 

5.2  ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2.1  การประชมุคณะกรรมการบริหาร  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการบริหาร 

ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

5.2.2  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหาร 

ทีม่าประชมุเลือกกรรมการบริหาร คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

5.2.3  คณะกรรมการบริหาร  อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผูที้่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชมุหรือขอชี้แจงในเร่ืองที่

เกีย่วข้องได ้

5.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งเข้าร่วมประชมุดว้ยทกุครัง้ 

5.3   การลงคะแนนเสียง 

 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  หน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  กรรมการบริหารทีมี่ส่วนได้

ส่วนเสียในเร่ืองทีพิ่จารณาเร่ืองใด มิใหเ้ข้าร่วมพิจารณาหรืออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 
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6) การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

6.1  คณะกรรมการบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชมุหรือในส่ิงทีต่อ้งดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข หรือ

เร่ืองอืน่ใดทีเ่ห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป 

6.2  ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร  รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมูลประจําปี ถึงการ

ปฏิบติัหนา้ทีที่เ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ 

7) การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ทําการประเมินผลการปฏิบติังานทกุปี โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปัญหาอปุสรรคที่เป็น

เหตใุหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพือ่ขออนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี 

ยกเวน้กรรมการซ่ึงเป็นพนกังานซ่ึงไดร้บัเงินเดือนประจํา จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 

 

- ลงนาม     - 

 

  (นาย วิรฐั สขุชยั) 

  ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 


