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(2.15) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจ 

(2.16) ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

(2.17) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห หรือส่ือตางๆ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนหัวใจสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความ

เช่ียวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ 

(ก) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ไดรับแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระ

จํานวนไมนอยกวา 1/3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะและตองไมนอยกวา 3 คน  

(2) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ   

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ

บริษัทฯ ก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทฯ เปน                

ผูมอบหมาย 

(3) กรรมการผูจัดการ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตําแหนง ซึ่งตองไมเปนบุคคล

คนเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ 

(4) การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของจากท่ี

ประชุมผูถือหุน โดยจะตองผานการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่มีการกําหนดหลักเกณฑ

ในการสรรหาอยางชัดเจนและโปรงใส   

(5) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการ

รายงานตอผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
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เลขานุการบริษัทฯ และผูชวยเลขานุการบริษัทฯ มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทแตไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งส้ินในทุกกรณี 

(ข) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเช่ียวชาญ มี

ประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้  

(1) กรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(2) กรรมการบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุน 

(3)  กรรมการบริษัทฯ ตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณหลากหลายในสาขาวิชาชีพดานตางๆ  เชน ดาน

อุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการ

กํากับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ เพื่อเขาไปกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน 

(4) กรรมการบริษัทฯ ไมสามารถประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี

มติแตงต้ัง  

(5) กรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ

ตามที่บริษัทกําหนด และตามกฎหมายวาหลักทรัพยและตลาดแหงประเทศประกาศกําหนดในเร่ืองคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และ

ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

ใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

(6) กรรมการบริษัทฯ ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอ

การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ อยูเสมอ 

(7) กรรมการบริษัทฯ จะเปนผูถือหุนของบริษทัฯ หรือไมก็ได 
 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

นโยบาย ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
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และซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ จึงไดกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงาน

ของกรรมการ และผูบริหารใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดกับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

(2) กําหนดใหมีการทบทวนและมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ อยางนอยภายใน 5 ป เพื่อให

ผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

(3) กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร มีการส่ือสารไป

ยังผูที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการมอบอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุดยอย 

กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงรวมถึง

การยกเลิกหรือเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร 

(4) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

และแนวปฏิบัติที่ ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหมีการจัดทํารายงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางนอย    

ปละ 1 คร้ัง  

(5) กําหนดใหมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการติดตามในเรื่องตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลกิจการเปนผูรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

(6) กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย 

และรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส และใหมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเส่ียงอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

(7) กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ 

(Code of Conduct) เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญวา “สังคม” เปนกลไกสําคัญที่จะชวย

สงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโตอยางม่ันคงย่ังยืน และเปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ

ทุกกลุม โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคมตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางนอยปละ 1 

คร้ัง  
 

 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อประโยชนสวนรวม 

โดยการคืนกําไรสวนหน่ึงใหแกกิจกรรมท่ีมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง 

(8) กําหนดแนวทางในการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดขั้นตอน
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การดําเนินงานและเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนใน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(9) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลาย

ลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ 

และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียง

การทุจริตและการใชอํานาจท่ีไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดออกประกาศ “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษร เพื่อ

สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของ

การทุจริตคอรรัปชั่น และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 255 เม่ือวันที่ 

29 กรกฎาคม 2556 และไดมีการปรับปรุงนโยบายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 274 วันที่ 

25 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้ 1) นโยบายการเปนกลางทางการเมือง 2) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

ของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 3) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คา

รับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 4) ระเบียบปฏิบัติเกียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 5) 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 6) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุน เปนตน 

(11) คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา

อยางนอย 10 วันทําการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปท่ีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเปน

วาระการประชุมตอไป 

(12) คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเร่ืองตามความจําเปน โดยผานการ

พิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

(12.1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

(12.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) (Nomination and Remuneration 

Committee) 

(12.3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 

(12.4) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)  

(13) คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการเปนคนละบุคคล

กัน จึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการ

ของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวมและไมกาวกายในการ

บริหารงานปกติประจําวัน นอกจากน้ีประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิ

ใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร โดยทําหนาที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม สนับสนุนและผลักดันใหผูเขารวม

ประชุมใชสิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัดและมี

ประสิทธิภาพ 

(ข) กรรมการผูจัดการ มีหนาที่ในการบริหารงานประจํา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 

เปาหมายที่กําหนด ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(14) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ

ผูจัดการของบริษัทฯ อาจจะลดลงหากมีจํานวนบริษัทที่ไปดํารงตําแหนงมีมากเกินไป จึงกําหนดจํานวน

บริษัทที่กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงบริษัทยอย บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ไมควรเกิน 3 บริษัทจด

ทะเบียน 

(15) คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการบริษัทฯ และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตาม

ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. จัดทําและเก็บรักษา

เอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานประจําปของ

บริษัทฯ รายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ และดําเนินการอื่นๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนตน 

(16) เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาบริษัทฯ บรรลุเปาหมาย จึงกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มี

อํานาจอนุมัติดังตอไปนี้ 

(ก) อนุมัติทางดานการเงินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการจัดการ ไดแก 
(1) การตัดบัญชีทรัพยสิน ที่เลิกใชงาน ชํารุด เสียหาย เส่ือมสภาพใชงานไมได เพื่อทําลายหรือ

จําหนายเปนเศษซากซึ่งผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(2) การตัดบัญชีสตอคสินคา หรือปรับปรุงรายการท่ีเกิดจากการตรวจนับซึ่งผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(3) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการคาปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหน้ีตาม

สมควรแตไมไดรับการชําระหนี้ หากจะฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ 

( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 พ.ศ.2534 ) ซึ่งผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(4) การเปดหรือปดบัญชีเงินฝากประจํา ออมทรัพย และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน รวมถึงการ

ไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 

(5) การกูเงินระยะยาวหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุสัญญามากกวา 1 ป 

(6) การทําสัญญาจางบริการตางๆ อายุสัญญามากกวา 1 ป 

(ข) การอนุมัติการกอต้ัง ควบรวม หรือยกเลิกบริษัทยอย บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ให

เปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(ค) การอนุมัติการจัดการลงทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก โครงการติดต้ังสายการผลิตใหม หรือปรับปรุง
สายการผลิตเดิม ใหเปนไปตามขอกําหนด เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(ง) อํานาจอนุมัติอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ 
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(2)  คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เฉพาะเร่ืองตามความจําเปน โดยผานการพิจารณาสรรหา

จากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้เพื่อเปนผูดําเนินการในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย และแยกบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการ โดยกําหนดระดับอํานาจอนุมัติทางการเงิน

อยางชัดเจน และมีองคประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑดั งตอไปนี้ 

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป และผานการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต.เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการ

ดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่

กําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุนจะตองแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนใหมให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน

การดําเนินงาน และตองมีองคประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ตอไปนี้ 

(1) ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

       ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงต้ังนั้น บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายช่ือและ

ประวัติ พรอมทั้งระบุวาผูที่ไดรับการแตงต้ังมีคุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม

ที่เสนอแตงต้ังกรรมการตรวจสอบดังกลาวดวย 

(2) เปนกรรมการอิสระ โดยไมเปนกรรมการดังตอไปนี้                          

(2.1) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(2.2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ             

(4) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตองมีกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได  

(5)   กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควร

ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ 

(6)   ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ัง

กรรมการตรวจสอบ 1 ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ การคัดเลือกประธานกรรมการ

ตรวจสอบควรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถเปนแกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการ
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ตรวจสอบเปนบุคคลที่จะใหความม่ันใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผล

ตอการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําในการประชุมใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง 

 (7)  คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงต้ัง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปน      

ผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

 (ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมผูถือหุน หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้  

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึง

ความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุม

กับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

(5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(6.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(6.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(6.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(6.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(6.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร 
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(6.8) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ อยางนอย      

ไตรมาสละ 1 คร้ัง ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตอบุคคลภายนอก  

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปล่ียนแปลงหนาที่และ

จัดทํารายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(9)   ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(9.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(9.2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(9.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรค

หนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

(10)  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ

ดังตอไปนี้  

(10.1) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับฝายจัดการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของ    

บริษัทฯ ที่เก่ียวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของและจําเปนได         

ทุกประการ 

(10.2) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับผูตรวจสอบภายใน 

(ก) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัทฯ และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน 

(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับและควบคุมโดยตรงของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทําแผนงานตรวจสอบวาจะ

ทําอะไรบาง แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออก

คําส่ังใหหนวยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใต

การกํากับดูแลของฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจําเปน

จะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อที่ฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการจะไดออกคําส่ังแกไขไดทันกับ

เหตุการณ) 

(10.3) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งใหความเห็นชอบในการ

แตงต้ัง ถอดถอน และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก 

(ข) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 

เพื่อขอรับการแตงต้ังจากที่ประชุมใหญผูถือหุนและเปนผูสอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูสอบบัญชี 

(ค) กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 
(ง) เม่ือไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ 

ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีภายนอกรับทราบภายใน 

30 (สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามท่ีผูสอบบัญชีภายนอกแจงในวรรคกอน ให

ผูสอบบัญชีภายนอกแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(10.4) อํานาจในสวนอื่น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูที่เก่ียวของและเร่ืองที่เก่ียวของภายในขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานมาใหคําปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ

เหมาะสม ทั้งนี้ใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

อยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูพิจารณา

คัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ก.ส.ต. เม่ือคณะกรรมการ ก.ส.ต. มี

จํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ ก.ส.ต. 
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รายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดือน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน และตองมีองคประกอบและ

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจเก่ียวกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งตองมีคุณธรรม ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดม่ันในการ

ทํางานอยางมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระไมอยูภายใตการครอบงําของ       

ผูหนึ่งผูใด 

(2) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. และควรไดรับการอบรม

และเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ      

ก.ส.ต. ใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ก.ส.ต 

(3) ตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูแตงต้ัง กรรมการผูจัดการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยตําแหนง 

เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต ดังตอไปนี ้

(1) การพิจารณาสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1.1)   พิจารณากําหนดและทบทวนโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ

ผูบริหารใหเหมาะสม สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(1.2)    พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ

และผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ สรรหา

ที่ไดกําหนดไว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งอาจจะตองเสนอที่ประชุม    

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติถาเปนกรณีแตงต้ังกรรมการ โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1.2.1)    พิจารณารายช่ือกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการ

เสนอช่ือใหเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ทั้งจากการเสนอของ

กรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

(1.2.2)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมมี

คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งขอกําหนดและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต.  
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(1.2.3)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีความรู 

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ การอุทิศเวลา 

ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความเปนธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา

หาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทํางานที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีงาม  

(1.2.4)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือผูอื่นก็ตาม  

(1.2.5)  การสรรหากรรมการ สามารถใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช

ฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม 

(1.3)   พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง  

(1.4)   พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับผูชวย

กรรมการผูจัดการขึ้นไป และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่

ตําแหนงดังกลาววางลง 

(1.5)   พิจารณากําหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาผูสืบทอด และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(1.6)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับการสรรหากรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ 

(2) การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(2.1) พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอยของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(2.1.1) พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(2.1.2) พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับ

มอบหมายหนาที่เพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม เชน กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอย เปนตน 

(2.1.3) พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป   

(2.1.4) พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย (Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ใน

แตละป รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผล

การประเมินการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 
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(2.1.5) พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนทุกประเภททุกป ทั้งจํานวนเงิน

และสัดสวนการจายผลตอบแทนใหมีความเหมาะสม ไดแก ผลตอบแทนประจําเดือน (เชน  

คาเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายป (เชน เงินบําเหน็จ) ที่จายใหกับคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

(2.2) พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ  

ดังตอไปนี้ 

(2.2.1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินการของบริษัทฯ  หรือ  KPI  (Key 

Performance Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนและการจายเงิน

รางวัลประจําป (โบนัส)  ใหกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป

และเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แลวเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(2.2.2) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดโครงสรางการจายเงินเดือน เงินรางวัล

ประจําป (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแตระดับผูชวย

กรรมการผูจัดการขึ้นไป แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

(2.2.3) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของพนักงานของ

บริษัท ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงนิ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

(2.3) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยให

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาเสนอเงื่อนไขตางๆ เพื่อจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ให

เกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง 

แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใด

จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดท่ีจะจัดสรรคณะกรรมการ    

ก.ส.ต. จะตองพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

อยางไรก็ตาม ตองไมมีกรรมการ ก.ส.ต. ที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย ถึงจะมีสิทธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

(2.4) มีอํานาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ  และหรือผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมหรือชี้แจงในเร่ืองตางๆ              

ที่เก่ียวของไดทุกกรณี 

(2.5) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก .ส.ต . อยางนอยปละ  1 คร้ัง  เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  และเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)และรายงาน

ประจําป  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้ตอง

ระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการ ก.ส.ต. แตละคนเขารวมประชุม 

(2.6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมอบหมายใหดําเนินการอันเก่ียวกับการพิจารณา

ผลตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
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(2.3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

(ก)  องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 1 คนตอง

เปนกรรมการอิสระ  

(2)  กรรมการกํากับดูแลกิจการตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑตอไปนี้  

(2.1) เปนผูมีความรู  ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีความรูความเขาใจถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

(2.2) ตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

(2.3) ตองเปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป 

(3)   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คัดเลือกกรรมการในคณะท่ีเปนอิสระ 1 คนขึ้นดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการกํากับดูแลกิจการ และไมไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ 

(4) ใหหัวหนางานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ  เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนเปน                  

ผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี)  

(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

(1)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีอํานาจหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต ดังตอไปนี้  

(1.1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 

Handbook) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไดยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

โดยถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือ

ฉบับนี้  

(1.2) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

(1.3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองคกรใหเปนที่เขาใจของ

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับและใหมีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

(1.4) พิจารณาใหความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (ถามี) รวมทั้งใหความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป 

(1.5) จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําเสนอ

ตอคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย
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ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะตองระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่

กรรมการกํากับดูแลกิจการแตละคนเขารวมประชุมดวย 

(1.6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่นหรือแตงต้ังคณะทํางาน 

เม่ือเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งใหการอบรมและเสริมสรางความรูในเร่ืองที่เก่ียวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการทุกประการของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

(3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะกําหนดนโยบายพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการ

ประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการภายในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหทราบ

ปญหาอุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทราบและพิจารณาตอไป 

(2.4) คณะกรรมการจัดการ 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้น

ไปจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผูจัดการ เปนประธาน

กรรมการจัดการโดยตําแหนง เม่ือคณะกรรมการจัดการ มีจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดดังกลาว 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจัดการรายใหม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ัง

กรรมการจัดการรายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดือน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน และตองมี

องคประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการจัดการ รวมทั้งตองมีคุณธรรม ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและการ

แสดงความคิดเห็นที่แตกตาง ยึดม่ันในการทํางานอยางมีหลักการ 

(2) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการและควรไดรับการอบรม
และเสริมสรางความรูอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ

จัดการ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ  

บริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการจัดการ 

(3) คณะกรรมการจัดการเปนผูแตงต้ัง กรรมการจัดการ 1 คนเปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ เพื่อใหมีหนาที่

ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
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(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการ

ประชุมสรุปผลงานทุกสัปดาห เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจและ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซื่อสัตยสุจริต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2) พิจารณากล่ันกรองขอเสนอของฝายจัดการ ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมองคกร วัตถุประสงค 

นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจําป เปาหมายคะแนน KPI  (Key Performance Indicator) และการ

ประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. และเสนอตอคณะกรรมการ  

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติตอไป 

(3) ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมาย            

ที่กําหนด 

(4) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การ

กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจาง ต้ังแตระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับผูจัดการฝาย 

(5) พิจารณากําหนดเปาหมายการขายและกําไร การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

(6) มีอํานาจแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และการกําหนดอํานาจ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะทํางาน รวมถึงกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางาน ที่แตงต้ังบรรลุตาม

นโยบายและเปาหมาย รวมทั้งมีอํานาจในการมอบอํานาจใหผูบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด

ปฏิบัติการ อยางหนึ่งอยางใด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการจัดการ 

ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือ เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ตามที่

เห็นสมควร 

(7) มีอํานาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติที่ไดรับอนุมัติจาก            

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและประจําป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(9) ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการจัดการตามเปาคะแนน (KPI) รายบุคคลตามที่ไดรับอนุมัติ แลว

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติตอไป 

(10) สามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสม หากไมมีความชํานาญในเร่ืองดังกลาวโดย

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหดําเนินการเปนคราวๆ ไป 

(12) คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังและกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่สําคัญตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เชน 

(12.1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC)  
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(12.2) คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ( CSR) 

(12.3) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC)  

(12.4) คณะกรรมการชุดอื่นๆ จัดต้ังเปนคร้ังๆ ไปตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ  

(1) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมองคกร วัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจําป เปาหมายคะแนน 

KPI (Key Performance Indicator)  

(2) ประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการจัดการและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

(3) บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายท่ีกําหนด และงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากคณะกรรมการจัดการ 

(4) บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายท่ีกําหนด และงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากคณะกรรมการจัดการ 

(5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่จะทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา

ตอไป 

(6) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ และตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(7) มีอํานาจแตงต้ังและบริหารงานคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

และมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ

มอบอํานาจดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไป

ตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการไดกําหนดไว 

(8) มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน ฝาย หรือแผนก 

การพนจากการเปนพนักงานหรือการปลดออก  

(9) มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงานของบริษัทฯ 

ต้ังแตตําแหนงผูจัดการฝายลงไป ทั้งนี้การปรับขึ้นคาจางและการจายโบนัสประจําปตองเปนไปตามผลการ

ปฎิบัติงานในแตละป และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ   

(10) มีอํานาจในการออกกฎระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทํางานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

(11) มีอํานาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติที่ไดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหฝายจัดการไดมีอํานาจในการบริหารกิจการประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวงเงินอนุมัติ

ตามตําแหนง ดังนี้ ผูจัดการฝาย ผูชวยกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ และ
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คณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเร่ืองที่ตองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสําคัญได

กําหนดอํานาจอนุมัติในเร่ืองตางๆ ดังนี้  

(ก) การบัญชี การภาษีอากร กําหนดผูมีอํานาจลงนามในแตละเร่ือง 

(ข) การอนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจาง และส่ังซอม กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง  

(ค) การอนุมัติทางการเงนิ การส่ังจายเงินหรือส่ังจายเช็ค กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง  

(ง) การกูยืมเงินระยะส้ันไมเกิน 1 ป กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง สูงสุดไมเกิน 100 ลานบาท   

(จ) การกูยืมเงินระยะยาว ตองนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

(ฉ) การปรับปรุงสตอคสินคา การตัดบัญชีทรัพยสิน การจําหนายเศษวัสดุ และการตัดหนี้สูญ ตอง

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

(ช) รายการอื่นๆ ไดแก การปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติที่ไมอยูในเงื่อนไขที่กลาวขางตน ตอง

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 
 

(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการเปน

คราวๆ  
 

ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย กรรมการ

หรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง  ที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย  หรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่นิยามไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

และแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก .ล .ต   .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ) กับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนด

ขอบเขต การมอบอํานาจที่ชัดเจน 

(2.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

นโยบายการบริหารความเส่ียง “บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กํากับดูแล 

แกไข ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงที่ไมสามารถยอมรับได เพื่อสรางความม่ันใจวาบริษัทฯ มีกรอบ

การบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คน และ

ผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจากหลายหนวยงานอยางนอย 10 คน และคัดเลือกกรรมการจากกรรมการบริหาร

หรือผูบริหารระดับสูง 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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(2) กรรมการบริหารความเส่ียงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูน

ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

(3) ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตงต้ังกรรมการบริหารความเส่ียง  1 คนเปนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ               

(ข) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  
(1) กําหนดนโยบายและแผนงานดานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการใหความเห็นชอบกอนนําสูการปฏิบัติ 

(2) นํานโยบายและแผนงานดานการบริหารความเส่ียงไปสูการปฏิบัติ สรางระเบียบปฏิบัติในการประเมินและ

วิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีจะนําไปสูความเส่ียง และกําหนดแนวทางในการแกไข ตามปจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

ไดแก  

 Red Risk : ปจจัยเส่ียงที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน จะตองมีแนวทางแกไขเพื่อลดความเส่ียง  

 Yellow Risk : ปจจัยที่ตองเฝาระวังซึ่งอาจจะเปนปจจัยเส่ียง จะตองมีแนวทางปองกันไมใหเกิด

ความเส่ียง  

 Green Risk : ปจจัยที่ยังไมถือเปนความเส่ียง  
 

(3) ติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงท่ีไมสามารถยอมรับได วามีแนวทางแกไขและปองกันความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

(4) สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดต้ังเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเส่ียง รวมทั้ง

กระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสรางความม่ันใจวาบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเส่ียงที่

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

(5) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกรอบแหงการบริหารความเส่ียงและสอบทานการเปดเผยขอมูลความเส่ียง
ตอหนวยงานกํากับดูแล และสาธารณะ 

(6) จัดทํารายงานที่ เ ก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

เสนอตอคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปดเผยไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ตองระบุจํานวนครั้งในการประชุมและจํานวน

คร้ังที่กรรมการบริหารความเส่ียงแตละคนเขารวมประชุม 
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(8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในหมวดท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการจัดการ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย 

(2.6) คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)  

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม(Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริหารหรือ

ผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คน และผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจากหลายหนวยงานอยางนอย 5 คนและ

คัดเลือกกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูง 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ CSR โดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการ CSR 

(2) กรรมการ CSR ตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ CSR และควรไดรับ

การอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ CSR เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ CSR 

(3) ใหคณะกรรมการ CSR แตงต้ังกรรมการ CSR 1 คนเปนเลขานุการคณะกรรมการ CSR เพื่อใหมีหนาที่ในการจัด

เตรียมการประชุมคณะกรรมการ CSR ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการจัดการ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ                     
 

(ข) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  

(1) จัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา  

(2) จัดทําแผนงาน และงบประมาณ ในการดําเนินการในแตละป 

(3) ดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกําหนดบุคคล หนวยงาน  แตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอย หรือใชผูเช่ียวชาญจากภายนอก ในการดําเนินการแตละเร่ืองก็ได 

(4) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ 
(5) จัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) สูความย่ังยืน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เสนอตอ

คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ และเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 

56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ CSR 

ทั้งนี้ตองระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 
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(2.7) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC)  

(ก) องคประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Committee (PAC) ประกอบดวย

คณะกรรมการ 2 สวน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริต (Steering Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน

กรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริตโดยตําแหนง เพื่อเขามากําหนดนโยบายเก่ียวกับการตอตานการ

ทุจริต สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1.1) กําหนดนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ เก่ียวกับตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

(1.2) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานการทุจริต เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(1.3) ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานการทุจริตและ
คณะทํางานทุกฝาย 

(1.4) พิจารณาอนุมัติส่ังการ หรือ ตัดสินใจในประเด็นการทุจริตที่ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการปองกัน

และตอตานการทุจริตไมมีอํานาจ หรือ ไมสามารถหาขอสรุป 

(2) คณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต  ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับ

ผูจัดการสวนขึ้นไป รวมผูจัดการสวนสํานักงานกฎหมายจํานวนอยางนอย 9 คน เพื่อเขามาจัดทําคูมือ แนว

ทางการปฏิบัติงานท่ีดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต ประเมินความเส่ียงดานการทุจริต

ของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการตอตานการ

ทุจริต รวมทั้งส่ือสาร ประชาสัมพันธ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(2.1) จัดทําคูมือ  แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการปองกันและตอตานการทุจริต 

และอํานาจอนุมัติทางการเงินเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและคําส่ังดังกลาว รวมถึงบทลงโทษหาก

พนักงานหรือผูบริหารไมปฏิบัติตาม 

(2.2) จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเส่ียงดานการทุจริตของแตละหนวยงานเปนประจําทุกปอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง และจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียง 

(2.3) จัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริต เพื่อใหไดรับประกาศนียบัตรการรับรอง

เปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และทบทวนตามกําหนดเวลา 

(2.4) จัดการอบรมพัฒนาพนักงานและผูบริหารใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการตอตานการทุจริต 
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(2.5) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเส่ียง และมาตรการตางๆ ดานการทุจริตทุกปเพื่อใหมีการ

ติดตาม สะทอนการปฏิบัติงานอยางโปรงใส มีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี และเตรียมความพรอมสําหรับ

การตรวจสอบ 

(2.6) จัดใหมีการส่ือสาร  ประชาสัมพันธ และติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นที่บริษัทฯ กําหนด 
 

(3) ภาวะผูนําและความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

(3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย 

(3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของผูบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

(3.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ โดย

กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได

อยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรอง

ความเปนอิสระของตนเม่ือไดรับการแตงต้ัง เพื่อเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(3.4) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของ  

ผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซ่ึงมีผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตอง

สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ 

(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(4.1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม          

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดวย 

(4.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน

ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา

ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(4.3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษัทยอย 
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(4.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไม

เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

ทั้งนี้การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท           

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(4.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(4.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ          

ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับ

การแตงต้ัง 

(4.7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(4.8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนหมวดที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4.9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (4.1) ถึง (4.9) แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง (4.4) หรือ (4.6) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอ

หามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเม่ือบริษัทฯ ได

จัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววาการแตงต้ังบุคคล

ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ        

ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเปนประจําทุกปๆ ละ 1 คร้ัง โดยใชแบบประเมินตามแนวทางของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

ความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมวีัตถุประสงคดังนี้ 
1) เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ในระหวางปที่ผานมา 

2) เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได

ทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจน 

3) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ 

โดยบริษัทฯ กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอยีด ดังนี้ 

(5.1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล 

(ก)  วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานจะใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยใชวิธีระบุความเห็นของกรรมการบริษัทฯ แตละคนโดยกาเคร่ืองหมาย 

( ) ในชองคะแนน  ต้ังแต 1 – 5 เพียงหน่ึงชองในแบบประเมิน โดยใหมีความหมายดังนี้ 

 1  = ไมเห็นดวยอยางมาก  2 = ไมเห็นดวย  3 = เห็นดวย  4 = เห็นดวยคอนขางมาก  5 = เห็นดวยอยางมาก 

(ข)  หัวขอการประเมิน : จะพิจารณาตามความเหมาะสมในการประเมินคณะกรรมการแตละประเภท โดย

หัวขอประเมินสูงสุดแบงเปน 7 หัวขอ  ซึ่งอาจจะใชหัวขอประเมินไมเหมือนกัน 

(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Structure and Characteristics of the Board) 

(เฉพาะคณะกรรมการทั้งคณะ) 

(2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Roles and Responsibilities of the 

Board) 

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Meetings) 

(4) การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ (The Board’s Performance of Duties) 
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(5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ (Relationship with Management) 

(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร (Self-development of Directors and Executive 

Development) 

(7) ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการแตละคนไดสรุปในแตละหัวขอวามี 

จุดแข็ง จุดออน และการปรับปรุงอยางไร 

(ค) สรุปผลการประเมิน : บริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการกับดูแลกิจการ เปนผูสรุปผลการปฏิบัติงาน

แยกตามระดับคะแนน และแยกเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล ในแตละหัวขอ รายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป  

(5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

(ก) วิธีการประเมิน : คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง

คณะ โดยใชวิธีระบุความเห็นของกรรมการชุดยอยแตละคนโดยกาเครื่องหมาย ( )เคร่ืองหมาย ( ) ใน

ชองคะแนน  ต้ังแต 1 – 5  เพียงหน่ึงชอง โดยใหมีความหมายดังนี้ 

        1  = ไมเห็นดวยอยางมาก  2 = ไมเห็นดวย  3 = ไมแนใจ  4 = เห็นดวย  5 = เห็นดวยอยางมาก 

(ข) หัวขอการประเมิน : แบงเปน 6 หัวขอดังนี้ 

(1) โครงสรางของคณะกรรมการชุดยอย  

(2) ความรูความสามารถของคณะกรรมการชุดยอย 

(3) ความเปนอิสระของคณะกรรมการชุดยอย (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ก.ส.ต. 

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ) 

(4) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

(5) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

(6)  ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหกรรมการแตละคนไดสรุปในแตละหัวขอวามี 

จุดแข็ง จุดออน และการปรับปรุงอยางไร 

(ค) สรุปผลการประเมิน : บริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการกับดูแลกิจการ เปนผูสรุปผลการปฏิบัติงาน

แยกตามระดับคะแนน และแยกตามคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ในแตละหัวขอ รายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดยอยตอไป  

ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่ทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอย ตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตอไป  
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(6)  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร แลว

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สําหรับ

คาตอบแทนคณะกรรมการ ใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาตอไป 

นโยบายการจายผลตอบแทน “บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจายผลตอบแทน อยางเปนธรรมและเหมาะสม โดย

พิจารณาจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ” 

(6.1)   คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(2) พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย

หนาที่เพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม เชน กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย 

เปนตน 

(3) พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป  

 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนทุกประเภททุกป ทั้งจํานวนเงินและสัดสวน

การจายผลตอบแทนใหมีความเหมาะสม ไดแก ผลตอบแทนประจําเดือน (เชน คาเบี้ยประชุม) และ

ผลตอบแทนรายป (เชน เงินบําเหน็จ) ที่จายใหกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

(4) พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย ทั้งคณะ และรายบุคคล (Self Assessment of the Board of Directors’ 

Performance) ในแตละป ซึ่งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

นําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(6.2)  พนักงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนและสวัสดิการใหพนักงาน

ของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ดังตอไปนี้ 
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(6.2.1)   การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ไดแก การจายเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส) 

ดําเนินการดังนี้ 

(1)  บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance 

Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส) 

ใหกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําปและเปาหมายการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ  

(2)  บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดโครงสรางการจาย

เงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติตอไป 

(3)   บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ 

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน  

(6.2.2) การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ไดแก การจายเงินเม่ือเกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน เพื่อเปนการสนับสนุนการออมเงินของ

พนักงาน โดยบริษัทฯ จะจายสะสมเทากับที่พนักงานงานจาย ซึ่งมีอัตรา 3%, 5% และ 7% ของ

ฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจายคืนใหพนักงานเม่ือ

เกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน 

(2) บริษัทฯ ไดจัดทําการประเมินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน โดย

คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ซึ่งเกิดจากประมาณการเก่ียวกับภาระผูกพัน

ผลประโยชนของพนักงานท่ีไดสิทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน โดยภาระผูกพันดังกลาวไดคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระและจากขอ

สมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัยตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 

Unit Credit Method) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน

ที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียน

ของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปจจัยอื่นๆ  

(3) คาตอบแทนอื่นๆ เชน การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

(ESOP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงานใหทํางานอยางเต็มที่อันจะสงผลให

มูลคาหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมี

ความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ เปนตน 

 

 

 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  43 

 

(7)  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

(7.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตาม

หลักการ วิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตาม

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารง

ตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตอไป ดังตอไปนี้  

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการสรรหาอยาง

ชัดเจนและโปรงใส มีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เชน ประวัติการศึกษาและประสบการณ

ทํางานของบุคคลนั้นๆ โดยไมมีการกีดกันในเร่ืองของเพศ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการใหสิทธิที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอย ในการ

เสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา โดยกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเสนอแตงต้ัง ซึ่งเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวขอ “ขอมูลการลงทุน” โดยกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิอยาง

นอย 3 เดือนกอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเปนผูคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดตอไป 

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดําเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ กําหนดแลวจะนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(4) การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ โดยที่ประชุม

ผูถือหุน จะพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(4.1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(4.2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (4.1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(4.3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

(7.2)  คณะกรรมการชุดยอย    

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการสรรหาและคัดเลือคณะกรรมการชุดยอย ในกรณีที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระ หรือในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย 

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน และ 1 

คนจะตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน  
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(2)   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปน

ผูบริหารจํานวนอยางนอย 3 คน และ 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ  

(3)   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปนผูบริหารอยางนอยกวา 3  คน

และอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ โดยประธาน  

(7.3)  คณะกรรมการจัดการและผูบริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เปนประโยชนกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพื่อเขามาเปนผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และกําหนดใหมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการจัดการ ดังนี ้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยาง

นอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการ เปนประธานกรรมการจัดการโดยตําแหนง และไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีอํานาจในการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อเขามาดําเนินงานในเกิดประโยชน

สูงสุดกับบริษัทฯ โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ เชน 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร

อยางนอย 1 คนและผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจํานวนอยางนอย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เปน

ผูบริหาร 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเขามากําหนดนโยบายและแผนงาน

ดานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(2)  คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR)

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนและผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจํานวนอยาง

นอย 5 คน และคัดเลือกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ CSR เพื่อเขามา

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมของ

บริษัทฯ ใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Committee : PAC) 

ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 สวน ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริต  (Steering Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน

กรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริตโดยตําแหนง เพื่อเขามากําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

ตอตานการทุจริต สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและ

ตอตานทุจริต เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
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(ข) คณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต  ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับ

ผูจัดการสวนขึ้นไป รวมผูจัดการสวนสํานักงานกฎหมายจํานวนอยางนอย 9 คน เพื่อเขามาจัดทําคูมือ 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต ประเมินความเส่ียงดาน

การทุจริตของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของ

การตอตานการทุจริต รวมทั้งส่ือสาร ประชาสัมพันธ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย

ที่กําหนด 

(4) คณะกรรมการชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

คณะกรรมการจัดการดานพลังงาน คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกร คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจาง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการสงเสริม Productivity Improvement (TPM) และ

คณะกรรมการลูกจาง เปนตน 

(8)   วาระการดํารงตําแหนง 

(8.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ดังตอไปนี้   

(1) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการที่จะออกตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

(2) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ดังนี้ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

 ศาลมีคําส่ังใหออก 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

(4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน

ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
 

 มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4)  ของ

จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
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(5) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

(8.2) คณะกรรมการชุดยอย มีวาระการดํารงตําแหนงดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ (8.1) (2) 
 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการ

ตามขอ (8.1) (4)  
 

กรรมการตรวจสอบที่ลาออกกอนครบวาระ  กรรมการตรวจสอบจะตองแจงตอบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 

(หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาแตงต้ัง

กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก   

และใหบริษัทฯ แจงพรอมเหตุผลของกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทันทีและหรือนําสงโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยวาดวยการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. 

กรรมการ ก.ส.ต. รวมท้ังประธานกรรมการ ก.ส.ต.มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการ   

ก.ส.ต.ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว กรรมการ ก.ส.ต. จะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2)  
 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ ก.ส.ต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการตาม

ขอ  (8.1) (4) 
 

(3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งประธานกรรมการกรรมการจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 

(สาม) ป โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามา

ดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการไดอีกได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ จะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2) 

  

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให

ดําเนินการตามขอ  (8.1) (4) 
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(4) คณะกรรมการจัดการ  

กรรมการจัดการ รวมทั้งประธานกรรมการจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ นอกจากน้ีกรรมการจัดการจะพนจากตําแหนงตาม

ขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2) 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการจัดการ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหดําเนินการตาม

ขอ  (8.1) (4) 

(5)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ี

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการจัดการ

เห็นสมควร โดยการออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง   

(6)  คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 

กรรมการ CSR รวมทั้งประธานกรรมการ CSR มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการที่เปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการจัดการเห็นสมควร โดยการ

ออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง  

(7)   คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC) 

กรรมการ PAC รวมทั้งประธานกรรมการ PAC มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการเห็นสมควร โดยการ

ออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง 

(8) คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ มีวาระการดํารงตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย เปนคร้ังๆ ไป หรือตามท่ี 

กรรมการผูจัดการเห็นสมควร 

 

(9) การประชุมคณะกรรมการ 

(9.1)  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งการจัดทํา

งบแสดงฐานะการเงิน การส่ือสารและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ  ใหผูที่เก่ียวของทราบอยางเพียงพอและ

เหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนตอคร้ังและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยตองจัดทํากําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป 
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(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

(3) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เวนแต

กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  

(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหเลขานุการบริษัทฯ สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา  7  

วันกอนวันประชุม  เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงนัดประชุม

โดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือสถานท่ี

อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(6) จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผาน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต แลวเสนอ

ความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(7) จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  

(8) จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญเรงดวน อันไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือ

โอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ

บริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  
 

(9.2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการชุดยอย แตละคณะกําหนดใหมีการประชุมตามความจําเปนและเหมาะสม โดยตองมีการส่ือสาร 

ใหกรรมการและผูที่เก่ียวของทราบ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย นําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการชุดยอย และ

ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอ

เอกสารขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

(2)  ในการประชุมคณะกรรมการชุดยอยแตละคร้ังจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหนึ่ง 

จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเร่ืองตางๆ ได ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไมอยูในที่ประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการชุดยอยที่มาประชุมเลือกกรรมการชุดยอยคนในคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม  

(3)  การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการชุดยอยใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็น

ของกรรมการชุดยอยที่เห็นชอบและท่ีมีความเห็นขัดแยงไวในรายงานการประชุมในเร่ืองที่ลงมตินั้นๆ ดวย 
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ยกเวน การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

(4) กรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยให

ระบุชื่อกรรมการและเร่ืองที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุมในเร่ืองนั้นๆ อยางชัดเจน 

(5) คณะกรรมการชุดยอย จัดใหมีการประชุมตามความจําเปนและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(5.1)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบ

การเงินและเร่ืองอื่น ๆ เปนประจําทุกไตรมาส นอกจากน้ีประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(5.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือหรืออาจ

จัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ ก.ส.ต. เห็นสมควรและเหมาะสม  

(5.3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ อยางนอยปละ 

3 คร้ัง หรืออาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการเห็นสมควรและ

เหมาะสม  

(5.4)  คณะกรรมการจัดการ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการจัดการทุกสัปดาห โดยใหเลขานุการ

กรรมการจัดการ เปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ Power Point เพื่อใชในการ

ประชุม โดยกรรมการจัดการผูรับผิดชอบในแตละเร่ืองเปนผูรายงานตอคณะกรรมการในท่ีประชุม

เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตอไป หรือประธานกรรมการจัดการอาจเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเร่ือง

อื่นๆ ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม  
 

ในกรณีที่กรรมการจัดการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสามารถมอบอํานาจให

ผูอื่นเขารวมประชุมแทนหรือใหผูบริหารที่เก่ียวของในแตละเร่ืองเขามารายงานในเร่ืองที่รับผิดชอบใน

ที่ประชุมไดเปนคราวๆ  โดยแจงใหประธานกรรมการจัดการทราบลวงหนา 

(5.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละ 

4 คร้ัง หรืออาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เห็นสมควรและ

เหมาะสม  

(5.6)  คณะกรรมการ CSR จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ CSR อยางนอยปละ 3 คร้ัง หรืออาจจัดการ

ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ CSR เห็นสมควรและเหมาะสม 

(5.7) คณะกรรมการชุดอื่นๆ จัดการประชุมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
 

(10) แผนการสืบทอดงาน      

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานท่ีจะเขามารับผิดชอบใน

ตําแหนงงานบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม และการสรรหาผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจะ

เปนไปตามกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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กลยุทธการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงสําคัญ (Succession Planning) 
 

บริษัทฯ ไดวางแผนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง เพื่อปองกันปญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ เนื่องจากไมสามารถ

หาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเกาได ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมากกับการดําเนินธุรกิจ 

ปญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเล่ือนตําแหนง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีกลยุทธ

ในการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ เพื่อปองกันไมใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

(1)  วิเคราะหสถานการณของบริษัทฯ การกําหนดนโยบายการขยายธุรกิจใน 3-5 ป จะไดประเมินกําลังคน และ

กําหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมีไดอยางเหมาะสม  

(2) สํารวจวาตําแหนงใดบางที่มีความเส่ียง ฝายทรัพยากรบุคคลจะเปนผูสํารวจวาในแตละตําแหนงงานนั้น

พนักงานมีอายุการทํางานนานเทาใด จะเกษียณก่ีคน Early Retire ก่ีคน และก่ีคนที่คาดวาจะอยูทํางานใหอีกไม

นาน เพื่อดูวากําลังคนที่มีอยู มีความพรอมที่จะทํางานใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ เพียงไหน และมีเวลา

เทาไรในการสรางกําลังคนใหม  

(3)  วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึง

ปรารถนาของพนักงานในตําแหนงนั้นๆ  

(4)  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อใหทราบวาพนักงานคนไหนมีผลงานดี 

และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป โดยการประเมินอาจใชหลักการประเมินผลงานพนักงาน

แบบ 360 องศา คือหาขอมูลจากหลายๆ มุมมอง ทั้งจากหัวหนา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และลูกคา (ถา

มี) ซึ่งจะชวยลดอคติและขอผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปไดระดับหนึ่ง 

(5)  กําหนดตัวผูสืบทอดตําแหนง เม่ือไดตัวแทนที่พอใจแลว ฝายทรัพยากรบุคคล ตองแจงใหพนักงานคนน้ัน

ทราบแตเนิ่นๆ วาจะตองมีการฝกอบรม เรียนรูงาน เพื่อเตรียมรับมอบหมายงานจากเจาของตําแหนงในปจจุบัน 

โดยปกติใชเวลาเรียนรูงานประมาณ 1 ปกอนตําแหนงจะวางลง สวนเจาของตําแหนงเองก็ตองรับรูวา ตําแหนงที่

เขาอยูมีความสําคัญอยางมากตอองคกร ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมคนที่จะทํางานทดแทนได หากเขาไดรับการ

เล่ือนขั้นก็จะมีคนมาทดแทนเขาไดทันที 

(6)  พัฒนาและประเมินผลงานเปนระยะ แมจะผานการประเมินศักยภาพแลว ก็ใชวาจะม่ันใจได 100% วา

พนักงานที่หมายม่ันจะสรางผลงานไดตามที่คาดหวัง จึงควรมีการประเมินผลงานเปนระยะๆ เพื่อวิเคราะหระดับ

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองวาเปนที่นาพอใจหรือไม หากไมเปนไปตามที่คาดหวังจะไดทําการเปล่ียนตัวได

ทันเวลาการทํากลยุทธการสรรหาผูสืบสอดตําแหนงสําคัญ เพื่อการบริหารจัดการบุคลากร การดูแลทอน้ําใหมี

น้ําเต็มทออยูเสมอ เพื่อใหมีกําลังแรงดันนํ้าเต็มในการผลักดันใหองคกร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการ

เติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

(11) การพัฒนาคณะกรรมการและผูบริหาร 

(1) การปฐมนิเทศกรรมการและผูบริหารใหม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการ

และผูบริหารใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร รวมทั้งเปนการสงเสริมความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับ

กรรมการและผูบริหารทุกคนท้ังในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวย
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สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขารับตําแหนงไดเร็วที่สุด โดยมี

เลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

• เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ โครงสรางองคกร ขอบเขตอํานาจหนาที่ และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

• ความรูทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน และเย่ียมชมกระบวนการผลิต 

• จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) การพัฒนาความรู คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริม และสนับสนุน ใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

เขารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรอิสระตางๆ เพื่อ

เสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

โดยกรรมการใหมทุกทานตองผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และสําหรับ

กรรมการตรวจสอบตองผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมทั้งสนับสนุนกรรมการ

ใหเขารวมอบรมเพิ่มความรูที่เก่ียวของกับกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และมีการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือ

เตรียมความพรอมสําหรับการหมุนเวียนตําแหนงภายในองคกร และเตรียมความพรอมสําหรับการสืบทอด

ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจัดใหมีการประเมินศักยภาพผูบริหารระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 




