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11.  การก ากบัดแูลกิจการ 
 

11.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่วี่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหม้ปีระสทิธภิำพและมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนักงำน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุ้น และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้ี
กำรจดัท ำนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดขีึ้น โดยยดึหลกัปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึ่งจดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ โดยนโยบำยดงักล่ำวครอบคลุมเนื้อหำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสรำ้ง บทบำท หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

ทัง้นี้ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 หมวด ซึง่สำมำรถสรุปโดยสงัเขปได้
ดงันี้  
 
หลกัปฏิบติัท่ี 1 : คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 
(1) คณะกรรมกำรร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน 

และกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย อกีทัง้มกีำรตดิตำมประเมนิผล และดแูล 
(2) คณะกรรมกำรร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื กล่ำวคอื สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมี

ผลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำม
รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง 

(3) คณะกรรรมกำรดแูลใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติต่อ
องคก์ร และดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และฝ่ำย
จดักำรอยำ่งชดัเจน และตดิตำมใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย  
 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 : คณะกรรมการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
(1) คณะกรรมกำรก ำหนดใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรเป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื อนัสอดคลอ้งกบักำร

สรำ้งคุณคำ่ใหท้ัง้กจิกำร ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 
(2) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลใหก้ลยุทธ์ประจ ำปี และ/หรอืระยะปำนกลำง สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยหลกัของกจิกำร และมกีำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 
 

หลกัปฏิบติัท่ี 3: การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(1) คณะกรรมกำรมกีำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำด องค์ประกอบ และสดัส่วน

ของกรรมกำรอสิระทีเ่หมำะสมกบัองคก์ร 
(2) คณะกรรมกำรเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

เอือ้เฟ้ือต่อกำรใชดุ้ลพนิิจในกำรตดัสนิใจอยำ่งมอีสิระ 
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(3) คณะกรรมกำรดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ ำหนดไว ้

(4) คณะกรรมกำรเสนอให้ผูถ้อืหุ้นอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพจิำรณำโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนที่มี
ควำมเหมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบและจงูใจทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

(5) คณะกรรมกำรดแูลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ 
(6) คณะกรรมกำรดูแลใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและกจิกำร

อื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั ในระดบัทีเ่หมำะสมและกจิกำรนัน้ ๆ มคีวำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนั 
(7) คณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และ

กรรมกำรรำยบุคคล โดยน ำผลประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรต่อไป 
(8) คณะกรรมกำรส่งเสรมิให้กรรมกำรแต่ละคนมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในบทบำทหน้ำที ่ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ และได้รบักำรเสรมิสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรบักำรปฏิบตัิ
หน้ำทีก่รรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(9) คณะกรรมกำรดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูทีจ่ ำเป็น 
และมเีลขำนุกำรบรษิทัทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 4: คณะกรรมการกบัการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสูงใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ 

และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้ำหมำย 
(2) คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 
(3) คณะกรรมกำรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำน

ของกจิกำร 
(4) คณะกรรมกำรดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจงูใจทีเ่หมำะสม 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 5 : คณะกรรมการกบัการส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
(1) คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่ำแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบักำรสร้ำง

คุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(2) คณะกรรมกำรดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และสะทอ้นอยู่ในแผน

ด ำเนินกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำทุกฝ่ำยขององค์กรด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั และแผน   
กลยุทธข์องกจิกำร 

(3) คณะกรรมกำรดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล โดย
ค ำนึงถงึผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำยหว่งโซ่แหง่คุณคำ่ เพือ่กำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งยัง่ยนื 

(4) คณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร ทีส่อดคลอ้งกบัควำม
ต้องกำรของกิจกำร รวมทัง้ดูแลให้มีกำรน ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร 
 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
(1) คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยำ่งมปีระสทิธผิล และมกีำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) คณะกรรมกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและอสิระ 
(3) คณะกรรมกำรดูแลกำรจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมกำร หรอืผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูลและโอกำสของ
บรษิทั และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่มส่มควร 

(4) คณะกรรมกำรดูแลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทีช่ดัเจน และสื่อสำรในทุก
ระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพือ่ใหเ้กดิกำรน ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

(5) คณะกรรมกำรดแูลใหม้กีลไกในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและด ำเนินกำร กรณีมกีำรชีเ้บำะแส 
 

หลกัปฏิบติัท่ี 7 : คณะกรรมการกบัการรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
(1) คณะกรรมกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ 

ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) คณะกรรมกำรดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
(3) ในภำวะทีก่จิกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรจะดแูลใหก้จิกำรมกีำร

วำงแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิได ้ทัง้นี้ภำยใตก้ำรค ำนึงถงึสทิธิ
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

(4) คณะกรรมกำรจะพจิำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 
(5) คณะกรรมกำรดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมหีน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธท์ีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรสื่อสำรกบั 

ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เชน่ นกัลงทุน นกัวเิครำะห ์ใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทยีมกนั และทนัเวลำ 
(6) คณะกรรมกำรส่งเสรมิใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลู 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 8 : คณะกรรมการกบัการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 
(1) คณะกรรมกำรดแูลใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส ำคญัของบรษิทั 
(2) คณะกรรมกำรดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิำพ และ

เอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 
(3) คณะกรรมกำรดูแลใหม้กีำรเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง

และครบถว้น 
 

11.2  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมกำรบรษิทัมภีำรกจิและควำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงั
รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสรุปภำรกจิ และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัไดด้งันี้ 

1. จดักำรบรษิัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชุม        
ผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. ก ำหนด/ทบทวน วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ นโยบำย และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของบรษิทั
ร่วมกับผู้บริหำรเพื่อให้มีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
แผนงำนทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสอดคล้องกบักำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื โดย
พจิำรณำกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 
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3. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณของบรษิทั บรษิทัย่อยและกจิกำรทีบ่รษิทัไปลงทุน
อย่ำงมนีัยส ำคญัในระดบัที่เหมำะสมกบักจิกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ควบคุม ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนของฝ่ำย
บรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ทีค่ณะกรรมกำรจะต้อง
ได้รบัมติอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถ้ือหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร อนัได้แก่ เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบั
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทั
ทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่ บุคคลอื่น หรอืกำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทั 
กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

4. พจิำรณำอนุมตันิโยบำยเพื่อสนับสนุนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัและฝ่ำยบรหิำร เช่น  หลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจรยิธรรมทำงธุรกจิ นโยบำยต่อต้ำนทุจรติ นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทั 
นโยบำยเกี่ยวกบัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ นโยบำยเงนิปันผล นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
เป็นตน้ 

5. คดัเลอืกผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรของบรษิัทตำมที่คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทนน ำเสนอ เพือ่เสนอรำยชือ่ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตั ิ

6. ตดิตำมกำรรำยงำนของฝ่ำยจดักำรในกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม 
และสะทอ้นในแผนด ำเนินกำรทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธ ์เพื่อใหส้ำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัอย่ำงยัง่ยนื อีกทัง้มกีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิม่
โอกำสทำงธุรกจิ ในกำรสรำ้งคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำน และใน
กำรควบคุมภำยในหรอืบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม 

7. พจิำรณำโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน แต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมเหน็สมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม  เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร       
ธรรมำภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นต้น และใหค้วำมเหน็ชอบเกี่ยวกบัอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เพื่อปฏบิตังิำนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั รวมทัง้อำจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ ำเนินกจิกำรของบรษิทัภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร 

8. เลือกตัง้ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำรโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และ
คุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย และสอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธ์
ของผูถ้อืหุน้ 

9. พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั ภำยใตบ้ทบญัญตัขิอง
ขอ้บงัคบัและพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 

10. จดัใหม้รีะบบบญัช ีกำรสอบบญัช ีและกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ถูกต้องเชื่อถอืได ้และกำรเปิดเผยขอ้มูล
ส ำคญัต่ำงๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ และเป็นไปตำมกฎเกณฑม์ำตรฐำนและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

11. จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ดำ้นกำรควบคุมภำยในและกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและดำ้นกำรก ำกบักำรปฏบิตังิำนทีจ่ะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมปีระสทิธผิล และมี
กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำฝ่ำยต่ำง ๆ ของบรษิทั และมหีน้ำทีก่ ำหนดแนวทำงในกำรปรบัปรุง แกไ้ข 
กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

13. ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน 
และให้น ำเรื่องส ำคญักลบัมำรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยระบุในตำรำงอ ำนำจ
ด ำเนินกำร และคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ
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14. พจิำรณำอนุมตั/ิเหน็ชอบงบกำรเงนิงวดไตรมำส หรอืงบกำรเงนิประจ ำปี รวมทัง้พจิำรณำและอนุมตักิจิกำร
อื่นๆ ทีส่ ำคญัเกีย่วกบับรษิทั รวมทัง้ดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ของบรษิทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

15. พจิำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบรษิัทมกี ำไรพอสมควรที่จะท ำ
เช่นนัน้ได้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใน
ครำวถดัไปจดักำรประชุม   ผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี และประชุมวสิำมญัภำยใตก้รอบเวลำและเงื่อนไขตำม
กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

16. พิจำรณำกลัน่กรองวำระที่ต้องน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ท ำ
ควำมเหน็ใหผู้ถ้อืหุ้นรบัทรำบประกอบกำรเสนอวำระใหผู้ถ้อืหุ้นพจิำรณำ และด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปรง่ใส   มปีระสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

17. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัทและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  อีกทัง้จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชไีว้ในรำยงำนประจ ำปี และ
พจิำรณำกำรท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม โดยให้มี
กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมควำมเหมำะสม 

18. พจิำรณำประเมนิผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และ
กรรมกำรรำยบุคคล เพื่อน ำผลประเมนิไปใชใ้นกำรพจิำรณำกำรปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไป รวมทัง้ก ำกบัดูแลให้
บรษิัทมโีครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลงำนและกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลอย่ำง
เหมำะสม 

19. ก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์ อำท ิกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ ตำมกฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

โดยคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคน หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อย หรอื
บุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรอืมอบ
อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจหรอือ ำนำจนัน้ๆ ได้
เมือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ 
หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่
ตนหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ใหห้มำยควำมตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย)์ อำจมสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิ
ไว ้ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอืกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง 
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11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในลกัษณะเดยีวกบัที่
ก ำหนดไวใ้นประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูต้รวจ
สอบบญัชภีำยนอกและผู้บรหิำรที่รบัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) รวมทัง้ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ย หรอืเลกิ
จำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่  หรอืถอดถอนจำกกำรเป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และพจิำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดย
ไมม่ฝ่ีำยบรหิำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. พิจำรณำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนำดรำยกำรที่ต้องได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
และหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

7. สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งองิ และแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ของกจิกำร ตำมโครงกำรแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 

8. สอบทำนและอนุมตักิฎบตัรกำรตรวจสอบภำยในและแผนงำนกำรตรวจสอบภำยใน แนวทำงกำรตรวจสอบ 
รวมทัง้กำรประเมนิผลกำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ตำมวธิกีำรและมำตรฐำนที่
ยอมรบั 

9. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 
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ซ) รำยกำรอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

10. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมหีรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ
ใดดงัต่อไปนี้   ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ข) กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอื

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำข้ำงต้น 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

11. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำ
อสิระภำยนอก หรอืผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพีอื่น ๆ หำกเหน็ว่ำ มคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิทัฯ เป็น
ผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

12. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ
13. พจิำรณำควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ของงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปีของ

บรษิทัฯ เพือ่น ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
14. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15. ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยตนเองและรำยงำนผลกำรประเมนิ

ดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 
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11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอยำ่งเหมำะสมตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ทีป่ระสบอยู่หรอืคำดว่ำจะเกดิขึน้
และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ (Risks Identification) และให้ควำมเห็นในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้จำก
ภำยนอกและภำยในองคก์ร ใหค้รอบคลุมควำมเสีย่งต่อไปนี้ 
ก) ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ (Financial Risk) 
ข) ควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินกำร (Operational Risk) 
ค) ควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธก์ำรด ำเนินกำร (Strategic Risk) 
ง) ควำมเสีย่งจำกกฎหมำย บุคลำกรและขอ้ผกูพนัตำมสญัญำต่ำงๆขององคก์ร (Compliance Risk) 

2. ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งเพื่อใหส้ำมำรถประเมนิ ตดิตำม และควบคุมควำมเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
โดยใหห้น่วยงำนต่ำงๆ มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรและควบคุมควำมเสีย่ง 

3. ดูแลและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำยใต้แนวทำงและนโยบำยทีไ่ด้รบัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเสีย่งและเพดำนควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ จะยอมรบัได ้
5. ก ำหนดมำตรกำรทีจ่ะใชใ้นกำรจดักำรควำมเสีย่งใหเ้หมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 
6. ประเมนิควำมเสี่ยงในระดบัองค์กร และก ำหนดวธิีกำรบรหิำรควำมเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 

รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไว ้
7. ทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะ

ควบคุมควำมเสีย่ง 
8. มอี ำนำจในกำรเรยีกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งมำชี้แจงหรอืแต่งตัง้และก ำหนดบทบำททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิำนทุกระดบัมี

หน้ำทีบ่รหิำรควำมเสีย่งตำมควำมเหมำะสม และใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อใหก้ำร
บรหิำรควำมเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค ์

9. รำยงำนผลเกีย่วกบักำรบรหิำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และกำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ 
รวมถงึสิง่ทีต่อ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกลยุทธท์ีก่ ำหนด เพือ่น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

10. ระบุควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ พร้อมทัง้วเิครำะห์และประเมนิควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ 

11. ด ำเนินกำร/มอบหมำยใหค้ณะท ำงำนจดัท ำแผนงำนเพือ่ป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่ง  
12. ด ำเนินกำร/มอบหมำยใหค้ณะท ำงำนประเมนิผลและจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
13. ปฏบิตังิำนอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร  
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11.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ”) ไดจ้ดัตัง้ขึน้

เพื่อส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยรับผิดชอบ ในกำรให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรเสริมสร้ำงคณะกรรรมกำรที่มี
ประสทิธผิล กำรสรรหำและพฒันำผู้บรหิำรระดบัสูงและกำรบรหิำรบุคลำกร และกำรสนับสนุนกำรมสี่วนร่วมและกำร
สื่อสำรกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำอื่นๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติส ำหรับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลฯ มขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้  

1. พจิำรณำ ทบทวน น ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำนโยบำยเพือ่สนบัสนุนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
ของบรษิทัฯ และ ฝ่ำยบรหิำร เช่น หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจรยิธรรรมทำงธุรกจิ นโยบำยต่อต้ำน
ทุจรติคอรร์ปัชนั นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ นโยบำยเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
นโยบำยเงนิปันผล นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี2560 ของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2. ให้ค ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดขนำด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระที่
เหมำะสมต่อองค์กร รวมทัง้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยกำรจัดท ำตำรำง
องคป์ระกอบควำมรูค้วำมช ำนำญของกรรมกำร (skill matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ จะไดค้ณะกรรมกำรโดยรวม
ทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

3. ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ทุกปี ในเรื่องกำรคดัเลอืก ฐำนขอ้มูลกรรมกำร กระบวนกำรในกำรแต่งตัง้
กรรมกำรใหม่ และนิยำมควำมเป็นอสิระทีจ่ะใชเ้ป็นคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ โดยใชเ้กณฑ์
ทีก่ ำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑข์ัน้ต ่ำและเพิม่เตมิเกณฑใ์หส้อดคลอ้งเหมำะสมกบัลกัษณะของบรษิทัฯ อกี
ทัง้ใหม้คีวำมเป็นอสิระจำกผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

4. สรรหำและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ  เพื่อ
เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ เว้นแต่กำรแต่งตัง้กรรมกำรที่ลำออกก่อนครบวำระ ให้
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

5. พจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร  
6. ใหค้ ำแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง ส ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำร

ระดบัสงู 
7. พิจำรณำเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีและก ำหนดค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรผูจ้ดักำร โดยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรไมม่สี่วนร่วมในกำรลงมต ิ
8. ก ำหนด ทบทวน นโยบำย อตัรำ และหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของคณะกรรมกำรชุด

ต่ำง ๆ  ทีเ่ป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที่
ปฏิบตัิอยู่ในอุตสำหกรรม  และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพจิำรณำเห็นชอบ หรอืเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตั ิ(แลว้แต่กรณี) และเปิดเผยใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทรำบตำมแนวปฏบิตัทิีด่ ี

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
10. ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนด้วย

ตนเองและรำยงำน  ผลกำรประเมนิดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 
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11.2.5 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบรหิำร มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษิัทฯ ตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด 
ค ำสัง่ และมตขิองคณะกรรมกำร ซึง่ก ำหนด อนุมตั ิเหน็ชอบ หรอืมอบหมำยไว ้

2. ก ำหนด/กลัน่กรอง กลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนในกำรด ำเนินธุรกจิ งบประมำณ และอ ำนำจบรหิำรต่ำง ๆ 
ของบรษิทัฯ เพือ่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์  นโยบำย และแผนงำนต่ำง ๆ รวมทัง้กำรปฏบิตังิำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4. พจิำรณำกลัน่กรองและใหค้วำมเหน็ชอบ เรือ่งกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมทีฝ่่ำยจดักำรเสนอ ก่อนที่
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เป็นคณะที่ปรกึษำฝ่ำยจดักำรในเรื่องเกี่ยวกบันโยบำยด้ำนกำรเงนิ 
กำรตลำด กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และดำ้นกำรปฏบิตักิำรอื่น ๆ 

5. พจิำรณำอนุมตัโิครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ ระดบับรหิำร 
6. พจิำรณำมอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรแต่งตัง้ ผูบ้รหิำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช้่วยกรรมกำร  หรอื

ผูจ้ดักำรสำยงำน 
7. พจิำรณำและอนุมตักิำรลงทุน กำรซื้อขำยทรพัยส์นิ กำรจดัจำ้ง กำรกูย้มื กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ กำร

ใชจ้่ำยตำมตำรำงอ ำนำจและวงเงนิทีไ่ด้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้กำรยกเลกิสญัญำหรอื
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

8. ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดหรอือนุมตัิ 
9. กลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะ เรือ่งทีจ่ะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
10. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบในทุก ๆ ไตรมำส 
11. พจิำรณำเหน็ชอบกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรต่ำง ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ำยจดักำร ก่อนทีจ่ะน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
12. พจิำรณำด ำเนินกำรอนุมตัเิรือ่งอื่นใด ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 
11.2.6 กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 
1. ควบคุมกำรด ำเนินกจิกำร วำงแผนกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนและบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 
2. ตดัสนิใจในเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทั ตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ นโยบำย และกลยุทธ์กำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัทีค่ณะกรรมกำรไดอ้นุมตัไิว ้รวมถงึกำรควบคุมกำรบรหิำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ 
3. เป็นผูม้อี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ตดิต่อ สัง่กำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ ค ำสัง่หรอืเอกสำร

ใดๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มอี ำนำจในกำรก ำหนดเงือ่นไขกำรคำ้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 
5. พจิำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรอืกำรยกเลิกธุรกิจเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือ 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
6. ด ำเนินกำรใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
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11.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
11.3.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร เป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรของคณะกรรมกำร
บรษิัท และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ก ำกบัดูแลให้กำรสรรหำและ
คดัเลอืกกรรมกำรมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคล้องกบัองค์ประกอบที่
ก ำหนดไว้  นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำแก่
คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรก ำหนด สดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระที่เหมำะสมต่อองค์กร รวมทัง้ก ำหนดคุณสมบตัิของ
กรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำ ฐำนขอ้มลูกรรมกำร กำรคดัเลอืกชื่อกรรมกำรทีจ่ะเสนอใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ และกระบวนกำรใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ให้มีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบทีก่ ำหนดไว ้ โดยมกีำรทบทวนหลกัเกณฑท์ุกปีและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัใหท้รำบ 

หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในกำรสรรหำกรรมกำร สรุปสำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการและสดัส่วนกรรมการอิสระ: คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 และมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อย 1 คนที่มี
ประสบกำรณ์ท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเพือ่กำรเสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล 

2. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบรษิทัมขีนำด องค์ประกอบ และ
สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมำะสมต่อองคก์ร รวมทัง้มคีุณสมบตัทิีม่คีวำมหลำกหลำย เช่น ดำ้นทกัษะ
วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญ เพศ เป็นต้น และอย่ำงน้อยต้องมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 คนที่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

การสรรหากรรมการอิสระ 
กรรมกำรอสิระ จะต้องมคีุณสมบตัิสอดคล้องกบันิยำมควำมเป็นอิสระที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่ำและมีควำมอิสระจำกผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ อีกทัง้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรขำ้งตน้ และจะมจี ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3  

ปัจจุบนัมกีรรมกำรอิสระทัง้สิ้น 4 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 คน หรอืมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรบรษิทั 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ  
คณะกรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอชื่อบุคคลทีจ่ะไดร้บั

กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทให้แก่คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้ให้ควำมเหน็ชอบและเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผู้
พจิำรณำเลอืกตัง้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี รวมทัง้กรณีกำรเสนอชื่อกรรมกำรผูจ้ดักำร ซึ่งเป็นผูบ้รหิำรระดบั
สงูสดุใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เชน่กนั 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัโดยที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีเป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทั กล่ำวคอื ในกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ มกีรรมกำรทีค่รบวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) หรอืจ ำนวนทีใ่กล้เคยีงทีสุ่ด ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีได ้ และทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตำม 1. เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร   

กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
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3. บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะ
พงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีใหป้ระธำนทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

 
11.5 วาระการด ารงต าแหน่ง 
11.5.1 คณะกรรมการบริษทั 

1. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัอตัรำส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งอกีได ้
กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจำกจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ถ้ำขอ้บงัคบั
มไิดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดนัน้
เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี้ กรรมกำรอสิระจะมวีำระในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่มี
เหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 

2. นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 
1) ตำย 
2) ลำออก (มผีลเมือ่บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืลำออก) 
3) ขำดคุณสมบตัหิรอืลกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั หรอืกฎหมำยว่ำดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบุคคลซึง่
มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อย
กว่ำสองเดอืน โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมกำรทีต่นเขำ้มำแทน โดยมตขิองคณะกรรมกำร จะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวน
กรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

 
11.5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำม
วำระอำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีได้ ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงนอกจำกกำรออกตำม
วำระใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
มจี ำนวนครบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน สำมำรถอยู่ในต ำแหน่งได้
เพยีงเท่ำทีว่ำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

 
11.5.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย
กรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรง
ต ำแหน่งอกีได้ ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงนอกจำกกำรออกตำม
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วำระให้คณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมกำรธรรมำภิบำลฯ เพื่อให้คณะกรรมกำร     
ธรรมำภิบำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มจี ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด โดยบุคคลที่เขำ้เป็น
กรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแทน สำมำรถอยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงวำระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมกำรธรรมำภบิำล สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

  
11.5.4 คณะกรรมการบริหาร 

กรรมกำรบรหิำร มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัทีม่มีตแิต่งตัง้ กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระอำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีได ้

 
11.6 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม 

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูด้ ำเนินกำรส่งกรรมกำร
ของบรษิทัหรอืคดัเลอืกผูบ้รหิำรทีม่ ีคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื 
บรษิทัร่วม เพื่อเป็นตวัแทนในกำรบรหิำรงำน เพื่อก ำหนดนโยบำยทีส่ ำคญัปและควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย 
และ/หรอื บรษิทัรว่ม  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
โปร่งใส บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดระเบยีบปฏบิตัใิหเ้สนอชื่อและใชส้ทิธอิอกเสยีงในกำรแต่งตั ้งบุคคลไปเป็นกรรมกำรในบรษิทั
ย่อย และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัดว้ย โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย และ/หรอื 
บริษัทร่วม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ์และแผนงำนธุรกจิภำยใต้นโยบำยทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรปฏบิตังิำนดว้ยหลกับรรษทัภบิำลทีด่ ีและบรษิทัไดก้ ำหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
นัน้ ต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิัทเอง ทัง้นี้ กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็น
ตวัแทนในบรษิทัยอ่ย และ/หรอื บรษิทัรว่มดงักล่ำวเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั 

นอกจำกนี้ กรรมกำรบรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และ
ระบบป้องกนักำรทุจรติ รวมถงึก ำหนดใหม้มีำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม
ทีเ่หมำะสม มปีระสทิธภิำพและรดักุมเพยีงพอทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทั
ร่วมจะเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบรษิทั ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยและประกำศเรื่องกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้
อย่ำงแทจ้รงิและตดิตำมใหบ้รษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื รำยกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ และ/หรอืรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัอื่นใดต่อบรษิทัฯ และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำม
แผนงำน งบประมำณ นโยบำย และหลกัเกณฑ์ในกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่ำงครบถว้นและถูกตอ้งรวมถงึตอ้งก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มูล และกำร
บนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ใหบ้รษิทัสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมได้ทนั
ก ำหนดดว้ย  

 
11.7 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทฯ มนีโยบำยและวธิกีำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บรหิำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบรษิัทฯ  ซึ่งยงัไม่

เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชแ้สวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งันี้ 
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1. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัหน้ำทีท่ีต่อ้งรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์อง
ตน ซึ่งรวมถงึคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกันฉันสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว 
และนิตบิุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะถอืหุน้
รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่ำวและกำรถอืหุน้ดงักล่ำวเป็น
สดัส่วนที่มำกที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีส่จ. 38/2561 เรื่อง
กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิำรแผน (รวมทัง้ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งและทีอ่ำจมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และบทก ำหนด
ลงโทษ ตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัแิละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
ส ำนักงำนประกำศก ำหนด รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้รื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 
246 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. บรษิทัฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีอ่ำจพจิำรณำไดว้่ำรบัรูข้อ้มูลภำยในทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อ
กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึ คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิตภิำวะ และนิตบิุคคลทีต่นเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิำวะถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่ำวและกำรถอื
หุ้นดงักล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำกที่สุดในนิติบุคคลนัน้  ด ำเนินกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยต์่อเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรบรษิทัจะน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.2535 และตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีส่จ. 38/2561 เรื่องกำรจดัท ำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรพัย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และ
ผูบ้รหิำรแผน (รวมทัง้ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งและทีอ่ำจมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบ
กำรซือ้ขำยหุน้ของบุคคลดงักล่ำวทุกรำย  

3. บุคคลที่ได้รบัทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ จะต้อง
ระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 30 วนั ก่อนทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มูลภำยในนัน้จะ
เปิดเผยสำธำรณชน และในช่วงเวลำภำยหลงั 24 ชัว่โมง หลงัจำกทีข่อ้มูลดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยสำธำรณชน
และหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล  ทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ทัง้นี้  หำกพบว่ำมกีำรใชข้อ้มูลภำยในทีม่ี
ควำมประพฤตทิีส่่อไปในทำงทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ไดร้บัควำมเสื่อมเสยีและเสยีหำย โดยบุคคล
ดงักล่ำวจะไดร้บัโทษทำงวนิัยตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้หรอืมโีทษตำมกฏหมำยก ำหนด ซึ่งกำร
ลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรุนแรงของควำมผดินัน้ ๆ  
 

11.8 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที ่22 มนีำคม 2561 

ไดพ้จิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และพจิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนทัง้สิน้จ ำนวน 3.18 ลำ้นบำท และส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เมือ่วนัที ่20 เมษำยน 2562 ไดพ้จิำรณำและมมีตอินุมตัจิ่ำยคำ่ตอบแทนจำก
กำรสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้สิน้จ ำนวน 3.63 ล้ำนบำท และส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่23 มนีำคม 2563 ไดพ้จิำรณำและมมีตอินุมตัจิ่ำยค่ำตอบแทนจำก
กำรสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทัง้สิน้จ ำนวน 3.60 ลำ้นบำท 
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ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส ำนักงำนสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
กบับรษิทัฯ 
 
11.9 ตารางอ านาจอนุมติั 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2564 ไดอ้นุมตักิำรแกไ้ขตำรำงอ ำนำจ
อนุมตั ิ(Authority Table) ของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดทีส่ ำคญั ดงันี้  

รายละเอียดการปฏิบติังาน 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
งบประมาณ 
1.งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนประจ ำปี อนุมัติโดยคณะกรรมกำร

บรษิทั 
  

2.กำรอนุมัติเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนระหวำ่งปี 

วงเงินเกินกว่ำ  50 ล้ำน
บำท ต่อรำยกำร/โครงกำร 

วงเงนิไม่เกนิ 50 ล้ำนบำท 
ต่อ รำยกำร/โครงกำร 

วงเงนิไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท 
ต่อรำยกำร/โครงกำร 

3.กำรทบทวนโครงกำรลงทุน (ก่อนกำร
ด ำเนินกำร) เมื่อโครงกำรลงทุนนัน้เกนิวงเงนิ
งบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

เพิ่มขึ้นเกินกว่ำ 50 ล้ำน
บำท หรือเกินกว่ำ 20% 
ของงบประมำณเดมิ 

เพิม่ไดไ้ม่เกนิ 50 ลำ้นบำท 
แ ล ะ ไ ม่ เ กิ น  25% ข อ ง
งบประมำณเดมิ 

เพิม่ไดไ้ม่เกนิ 10 ลำ้นบำท 
แ ล ะ ไ ม่ เ กิ น  50% ข อ ง
งบประมำณเดมิ 

4.งบประมำณกำรกู้ยมืเงนิระยะสัน้และระยะ
ยำว ประจ ำปี หรอื กลำงปี 

อนุมัติโดยคณะกรรมกำร
บรษิทั 

  

5. งบประมำณกำรกู้ยมืเงนิระยะสัน้และระยะ
ยำว เพิม่เตมิระหวำ่งปี 

วงเงินเกินกว่ำ  50 ล้ำน
บำท ต่อรำยกำร/โครงกำร 

วงเงนิไม่เกินกว่ำ 50 ล้ำน
บำท ต่อรำยกำร/โครงกำร 

 

การลงทุน / การร่วมทุน 
1. กำรรว่มทุน * หมำยเหตุ 1 
2.กำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัยห์รอืหุน้ในบรษิทัอื่น / 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือจ ำหน่ำยหุ้นใน
บรษิทัอื่น 

* หมำยเหตุ 1 

3.กำรลงทุนในกจิกำรใหม ่/ กำรเลกิกจิกำร * หมำยเหตุ 1 
4.กำรให้กู้ยืมเงิน และกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยกู้ยมืแก่บรษิัทร่วม หรอื บรษิัทย่อย 
ต่อครัง้ต่อรำย 

วงเงินเกินกว่ำ  50 ล้ำน
บำท 

วงเงนิไม่เกนิ 50 ลำ้นบำท  

หมำยเหตุ: 1. ใหด้ ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(SEC) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 


