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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  โดยตองมีจาํนวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตาม

กฎหมาย  โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองเปนกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการ

ออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ตองดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย  

1.2 กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

1.3 จํานวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารตองมีไมเกินกึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวาง

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

1.4 ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดาน

วิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ

จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนง

กรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีอายุไมเกิน 80 ปบริบูรณ กรณีกรรมการผูดํารงตําแหนงตอเน่ืองและมีอายุครบ 80 ปในปใด อาจไดรับการพิจารณา

คุณสมบัติเพ่ือตออายุในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทไดเปนปตอป  โดยคํานึงถึงผลงาน ความรู ประสบการณท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ท้ังน้ี ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.2 มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปน
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บุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ท่ีออกหลักทรัพย 

2.3 มีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทฯ อยางเต็มท่ี 

2.4 เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

2.5 จํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ

การทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัท อยางรอบคอบ และเพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาใน

การปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับของ

บริษัท ท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน

หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.7 กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือ

ประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.8 กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ท่ีบริษัทฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดย

ออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจาํ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คูสมรส พ่ีนอง และ

บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน

ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถอืหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะ

ไดพนจากการมลัีกษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี

เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุนเกนิรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3) วาระการดํารงตําแหนง 

3.1 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวน

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนป

หลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะ

เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

3.2 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง  อาจไดรับเลือกเขามา

ดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง  สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน คณะกรรมการ

บริษัท กําหนดเปนนโยบายวาใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอเน่ืองไดไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือ

นับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.3 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 

3.3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

3.3.4 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

3.3.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 
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3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

ทราบดวยก็ได 

3.5 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน 

บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

3.6 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย

กวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดย

จะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

3.7 ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน

ท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ  ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีกระบวนการสรรหา

กรรมการ ดังน้ี 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดวย

การ เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ  ศักยภาพ โดยใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมีความ

จําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หรือของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

4.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ

ตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยเลขานุการบริษทัจะประกาศเชิญชวน

ในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขา

มายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง

ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 
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4.3 การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวธีิการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท  กอนท่ี

จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป  หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม

เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการเบ้ืองตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคลท่ีผานการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้น

สุดทายกอนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

4.6 ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

• ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

• ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

• บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

5) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนิน

กิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใต

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ีได

กําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

5.1  หนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

5.1.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัท  หรือกรณีท่ีจําเปนเรงดวน  เปน

ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ

วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5.1.2 สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

5.1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.1.4 กํากับดูแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ รวมถึงใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของฝายจัดการ 
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5.1.5 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 

5.1.6 เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝายเทากัน 

5.2  หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.2.1 กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน 

และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5.2.2 ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ี

ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.2.3 มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยศึกษาและกล่ันกรองงานตางๆ เฉพาะดาน อาทิ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ท่ีแตงตั้ง  

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดังกลาว 

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํา

กับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี)  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการ

แทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติ

คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

ผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

5.2.4 ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยาง

เหมาะสม 

5.2.5 จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชือ่ถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบการ

จัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 

5.2.6 จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี

ท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยงบ

การเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 
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5.2.7 ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร

ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี

ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ 

มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5.2.8 ดูแลใหมีกระบวนการและการจดัการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยว

โยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ 

รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

5.2.9 ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 

(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล 

5.2.10 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และ

การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

5.2.11 ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ

มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและ

เปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาหรือ

ขอตกลงใดๆ ท่ีทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ท้ังน้ี สําหรับรายการท่ีทํา

กับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท

ฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเร่ืองน้ัน 

5.2.12 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด

แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื ่อใหบ ุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษ ัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขการมอบ

อํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืน

ใดท่ีจะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)  เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไข

การคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5.2.13 แตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   ท่ีเหมาะสม มีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 
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5.2.14 สงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย การ

บัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

5.2.15 จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี 

คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.2.16 ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณ

อักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ี

บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสาร

ภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ี

พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทไดมีการ

ประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี 

คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

5.2.17 จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการ

ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมี

การส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ

สงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน 

นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

5.2.18 พิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ

ผลประโยชนมีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนด

นโยบายท่ีไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชน

สวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

และผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึง

ความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ใน

ธุรกรรมดังกลาว 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เครงครัด ในเร่ืองการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํา

รายการกับบุคคลภายนอก 
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 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการ

เปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํารายการ

ไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

5.2.19 จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ

เปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยให

รายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ

และชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน   ดังน้ันบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน

และผูบริหารในเร่ืองตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิด

ประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุล

และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น  รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังดาน

การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ 

 ท้ังน้ี บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของ

บริษัท ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผู

ตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายใน

จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความ

มั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

5.2.20 จัดใหมีนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร และติดตามผลการ

ปฏิบัติเปนประจําทุกไตรมาส 

5.2.21 จัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสียผานทางเวป

ไซตหรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือส่ัง

การใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกาํหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

6) การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ

กําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

6.2 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 คร้ัง โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการ

ประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดอืนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ 

6.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบและ

รวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเขารวม

ประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

6.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแต

ในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็ว

กวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ัง

ถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการ

บริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 

6.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง

กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผู

มีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม 

 ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 

โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน  

ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝายบริหารของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง

รวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการ

ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

6.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความจําเปน

และเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของอีกท้ังจะได

รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการ

สืบทอดงานในอนาคต 
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6.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนท่ี

ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ี

ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

6.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการท่ีเปน

ผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัทและเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการประชุมให

ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการ

ประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปน

ประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

7.1 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self-Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  สําหรับ

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยทุกชุด  เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุง

แกไขตอไป 

7.2 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล รายบุคคล และรายคณะ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  

ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกาํกับดูแลกําหนด 

7.3 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท 

7.4 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป 

7.5 บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวในรายงานประจําป 

8) คาตอบแทน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท พิจารณากล่ันกรองนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ 

ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการท่ีใกลเคียง

กัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ี

ไดรับเพ่ิมขึ้น สําหรับกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน  

8.2 คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

8.3 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับ

คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษัท 
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8.4 คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

9) การพัฒนากรรมการ 

9.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพ่ือใหมีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

9.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทใหแกกรรมการใหม 

9.3 คณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน  เพ่ือเตรียมพรอมบุคคลท่ีมีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงานในกรณีท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 

 

 

- ลงนาม   - 

  (ดร.ถกล  นันธิราภากร) 

  ประธานกรรมการบริษทั 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัท 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 ดังตอไปน้ี 

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีกําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

1.3 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน 

ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

1.4 ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5 ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผูอํานวยการสายงานการเงินเปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2.2 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ดังน้ี 

2.2.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
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2.2.2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจาํ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการอิสระ  ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการเคยเปนขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวน

ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

2.2.3 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  คูสมรส พ่ี

นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

2.2.4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ 

2.2.7 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

2.2.8 ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

2.2.9 ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.3 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไดอยางเปน

อิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

บุคคลดังกลาว 
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2.4 เปนผูท่ีไดรับความเชื่อถือและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

2.5 สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังน้ี 

3.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 

อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดนอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ 

3.1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือ

ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเร่ืองการลาออกพรอม

สําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม

จะเขารับหนาท่ี 

3.3 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษทัแตงตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ท้ังน้ี ใหบริษัทแจงการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของ

การพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที 

4) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานใหบริษทัมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบในการพิจารณา

แตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวาเหมาะสม 

สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4.4 สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองและเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นของบริษัทฯ ในการเขาสูกระบวนการรับรอง “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” 

4.5 สอบทาน พิจารณาใหความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเชือ่มโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น  เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัท

มีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุก

รูปแบบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอถึงเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงหรือส่ิงท่ีตองแกไขปรับปรุง 

4.6 รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

รวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

4.7 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 

4.8 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

4.9 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

4.10 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังน้ี ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

4.11 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

ภายในประจําป (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอ่ืนๆ อยางนอยปละ 4 คร้ัง หรือให

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเร่ืองจําเปนเรงดวนอ่ืนๆ ไดตามแตจะ

เห็นสมควรคณะกรรมการตรวจสอบ ตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจจัดการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได  หากมีการรองขอจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคําส่ังของประธานกรรมการตรวจสอบ สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบลวงหนาไม

นอยกวา 5 วันทําการ เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีการอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมให

เร็วกวาน้ันก็ได 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทแตงตั้งจึงจะครบเปนองคประชุม 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการตรวจสอบ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือขอชี้แจงในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

5.3.1 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเอาความเห็นท่ีเปนสวนเสียงขางมากเปนสําคัญ ในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม ความเห็น

ของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดลงมติเห็นดวยใหนําเสนอเปนความเห็นแยงตอคณะกรรมการบริษัท 
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5.3.2 กรรมการตรจสอบผูมีสวนไดเสียในเร่ืองใดมิใหแสดงความเห็นและไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองน้ัน  

5.3.3 ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

6) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 

เมื่อครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาว

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกลาวโดยตรงตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลักทรัพยฯ ได 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปญหาอุปสรรคท่ี

เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค (หากมี) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) คาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดคาตอบแทนประธาน และกรรมการตรวจสอบ  

และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 

 

- ลงนาม     - 

  (ดร.ถกล  นันธิราภากร) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงให

ครอบคลุมท้ังองคกร  รวมท้ังกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบอันเกิดขึ้นไดจาก

ปจจัยผันแปรตางๆ ตอธุรกิจบริษัทอยางเหมาะสม 

1) องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปน

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการเปนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตําแหนง 

2) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 กรรมการบริหารความเส่ียง ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกจิของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเปน

ปจจัยสําคัญตอการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

2.2 สามารถอุทิศเวลาอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี 

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมดาํรงตาํแหนงประธานคณะกรรมการบริษัท 

3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเส่ียง

ลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเร่ืองการ

แตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

การพนจากตาํแหนง 

กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตาํแหนงโดยทันที เมื่อ 

- พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตาง ๆ 

- เสียชีวิต 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีมติใหพนจากตําแหนง 

- ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ท้ังความเส่ียงจากการดําเนินงาน และ

ความเส่ียงตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียง

ดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน ความเส่ียงดานบุคลากร ความเส่ียงดานการรักษาความมั่นคงทางขอมูลและความ

ปลอดภัยทางไซเบอร ความเส่ียงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 
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4.2 กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย

สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

4.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4.4 กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 

4.5 กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

4.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

4.7 รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ

บริษัทและการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ี

กําหนด 

4.8 จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

4.9 สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขต

ความรับผิดชอบ 

4.10 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังบริษัท รวมท้ังเคร่ืองมือตาง ๆ อยางตอเน่ือง และมี

ประสิทธิภาพ รวมถงึสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในบริษัท 

4.11 จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวใน

รายงานประจาํปของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึง่รวมถงึการให

ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

5) การประชุม 

5.1 จํานวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการความเส่ียง ตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได  หากมีการรองขอจาก

กรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาท่ีนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสาร

ประกอบการประชุม  และบันทึกรายงานการประชุม ท้ังน้ีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให

นําสงลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการประชุม 

 

 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร กฎบัตร (Charter) 

เลขท่ีเอกสาร S-CGO-003 หนวยงาน   : ฝายกํากับดูแลกิจการ 

วันท่ีเร่ิมใช 26 เมษายน 2564  แกไขคร้ังท่ี 5 หนา 23/31 
 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการบริหารความเส่ียงท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม และใหประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปน

ประธานในท่ีประชุม 

5.2.2 ในกรณี ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือขอชี้แจงใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง

ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือในส่ิงท่ีตองดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป 

6.2 ใหประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูลประจําป ถึง

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปญหา

อุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค (หากมี) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

8) คาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนประธาน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 

 

- ลงนาม     - 

  (นายวิรัฐ สุขชยั)  

  (รักษาการ)ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561 วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในดาน

การสรรหาและพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง สัดสวนกรรมการท่ีเหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการท่ี

โปรงใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสรางคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามเปาหมายท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว   

1) องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวากึ่งหน่ึงตองเปนกรรมการอิสระ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทแตงตัง้กรรมการอิสระคนหน่ึงขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูคัดเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะ 

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 ไมเปนประธานกรรมการบริษัท 

2.2 ตองเปนผูมคีวามรู ความสามารถและประสบการณท่ีเหมาะสม ตลอดจนมคีวามรู ความเขาใจ ถงึคุณสมบัติ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของตน  

2.3 สามารถอุทิศเวลาอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี 

3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.1 ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตามวาระ

ดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พนจากตําแหนงเมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามกฎบัตรน้ี  

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพนจากตําแหนง 

3.1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดย

ควรแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ ในกรณีท่ีกรรมการ

สรรหาฯ พนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการ

ตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 
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3.3 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน  

4) ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.1 ดานการสรรหา 

4.1.1 พิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยรวม และรายบุคคล ท่ี

เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในดานการศึกษา ความรู ความชํานาญ 

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเปนอิสระตาม

หลักเกณฑบริษัทฯ กําหนด   

4.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ี

กําหนดไว โดยใหครอบคลุมท้ังในดานการศึกษาประสบการณ  ความรู ความเชี่ยวชาญ และนําปจจัย

สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีสําคัญและเกี่ยวของ เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะ

แขงขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดวย 

4.1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว

ในขอ 4.1.1 และ 4.1.2  โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix เพ่ือชวยใหการสรรหากรรมการมีความสอดคลองกับ

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ  โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

4.1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  รวมถึงผูบริหาร

ระดับสูง เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง 

4.1.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้งใหม 

4.1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความ

พรอมเปนแผนตอเน่ืองใหมีสืบทอดงาน เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 

4.1.7 สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลเขารับบริการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ 

4.2 ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

4.2.1 กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลักษณอักษร  ใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคาตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือใหสามารถจูงใจ

และรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเพ่ือให

ความเห็นชอบกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพ่ือขออนุมัติ 

4.2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ท้ังสวนท่ีเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ    
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4.2.3 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแก

ผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ พรอมท้ังนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 

4.4 รับผิดชอบตอการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

5) การประชุม 

5.1 จํานวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง และอาจจัดการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได  

หากมีการรองขอจากกรรมการสรรหาฯ  หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระที่จําเปนตอง

หารือรวมกัน 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาท่ีนัดหมายการประชมุ จัดเตรียมวาระการประชุม 

นําสงเอกสารประกอบการประชุม  และบันทึกรายงานการประชุม ท้ังน้ีหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม ใหนําสงลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการประชุม 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน 

กรรมการสรรหาฯ ท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม และใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการบริหารสรร

หาฯ ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ  อาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือขอชี้แจงในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

5.3 การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการสรรหาและกําหนคาตอบแทนท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  หน่ึงคน

มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

6) การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6.1 คณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมหรือในส่ิงท่ี

ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือเร่ืองอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คร้ังถัดไป 

6.2 ใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูลประจําป ถึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดยการประเมินตนเอง  และ

รายงานปญหาอุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัตงิานไมบรรลุวัตถุประสงค (หากมี) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) คาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 

 

- ลงนาม     - 

  (นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน) 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกําหนดบริหารงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ

ปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการ

ตรวจสอบและตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

1) องคประกอบ 

1.1 คัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ซึ่งไดรับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ท้ังน้ี

คณะกรรมการบริหารประกอบไปดวยกรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารท่ีไดรับการแตงตั้งจะมีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร

เทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

1.3 คณะกรรมการบริหารจะพิจารณ าและแตงตั้ งบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเปนเลขานุการคณ ะ

กรรมการบริหาร เพ่ือชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระ

การประชุม การนําสงเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม 

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 เปนผูมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ ถึงคุณสมบัติ หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร 

2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารไมดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัท 

3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

3.1 ใหคณะกรรมการบริหาร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการบริหาร ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการ

แตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริหาร พนจากตําแหนงเมื่อ 

3.1.1 ตาย 

3.1.2 ลาออก 

3.1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหาร ตามกฎบัตรน้ี  

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพนจากตําแหนง 

3.1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท / ผูบริหารของบริษัท 

3.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวงหนา

อยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปน ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร พนจากตําแหนงท้ังคณะ ให

คณะกรรมการบริหาร ท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการบริหาร

ชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 
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3.3 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหาร วางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหาร ภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการบริหาร มีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการบริหาร จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของ

กรรมการบริหาร ซึ่งตนแทน  

4) ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกล่ันกรองและกําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  

งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจ

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความ

เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะ

กรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

4.1 นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การตั้งกิจการใหม/เลิก

กิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การรวมลงทุน (โดยมีสวนรวมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการเงิน โครงสราง

องคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติตอไป 

4.2 ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

และมหีนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

4.3 พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว 

4.4 พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป และ

เมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

4.5 พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 

10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปนหลักประกัน ตอง

นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

4.6 พิจารณาเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงนิปนผลประจําปเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนตอไป 

4.7 กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารใน

ระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ รวมท้ังการโยกยาย เลิกจาง 

กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว 
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4.8 มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต การควบคุมของ

คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ี

ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ันๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/

หรือ บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมตัิการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว  โดยเร่ืองดังกลาวจะตอง

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ

ท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

4.9  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

5) การประชุม 

5.1 จํานวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการบริหาร ตองประชุมรวมกันอยางนอยปละ 12 คร้ัง และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธาน

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เปนกรณีพิเศษได หากมีการรองขอจาก

กรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริษทัฯ ใหพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสาร

ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ท้ังน้ีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให

นําสงลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการประชุม 

5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการบริหาร ท้ังหมด

จึงจะครบองคประชุม และใหประธานคณะกรรมการบริหาร เปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการบริหาร ท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการบริหาร คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือขอชี้แจงในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของได 

5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จะตองเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 
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5.3   การลงคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  หน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด  กรรมการบริหารท่ีมีสวนได

สวนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิใหเขารวมพิจารณาหรืออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ 

6) การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริหาร รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมหรือในส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือ

เร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป 

6.2 ใหประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานใหผูถอืหุนทราบในรายงานประจําปและแบบแสดงขอมูลประจําป ถึงการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ 

7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดยการประเมินตนเอง  และรายงานปญหาอุปสรรคท่ีเปน

เหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค (หากมี) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

8) คาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหาร จะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนพิจารณาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

ยกเวนกรรมการซึ่งเปนพนักงานซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา จะไมไดรับคาตอบแทน 

 

 

 

- ลงนาม     - 

  (นาย วิรัฐ สุขชัย) 

  ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 




