
9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 17/2558 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัททุกระดับช้ัน ท้ังในสวนของ

พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูบรหิาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพ่ือประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน และ

สาธารณชนท่ัวไป เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท มีวัตถุประสงค เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงานและผูถือหุน โดยมีวัตถุประสงคท่ีสาํคัญในการสรางประโยชนท่ีเหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมสีวนได

เสียโดยรวม ซึ่งการจดัโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการดังกลาวจะตองสะทอนถึงหลักการสําคัญดังตอไปน้ี 

1. Accountability ความรับผดิชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองสามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจน้ันได 

2. Responsibility ความรับผดิชอบตอการปฎิบัติหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

3. Equitable Treatment การปฎิบัติตอผูมสีวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และยตุิธรรม 

4. Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมลูอยางโปรงใสแกผูท่ีเก่ียวของ 

5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรในระยะยาว 

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัในสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเปนธรรม 

และเปนไปตามกฎหมายโดยตลอด เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูล

ของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให

ผูอ่ืนเขาประชุมแทน สิทธิในการแตงตั้งกรรมการและผูสอบบัญชี สทิธิในการแสดงความคดิเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผู

ถือหุน และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการลวงหนา เปนตน และไดดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิดังกลาวโดย

เครงครดั และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมดิหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

 

 

 



1) การจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดจดัใหมีการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยปฏิบัตติาม

แนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสํานักงาน ก.ล.ต. 

1.1 บริษัทมีการเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสรมิผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมประชุมผูถือหุน 

1.2 บริษัทไดดูแลใหมีการใหขอมลู วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละ

วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามัญผูถือหุนหรือในเอกสารแนบวาระการ

ประชุม 

1.3 บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสยีงอยางเต็มท่ี และละเวน 

การกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไมควรมี

วิธีการท่ียุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง เปนตน 

1.4 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา 

ใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากน้ีบริษัทไดเผยแพร

หลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาผานทาง Website ของบริษัท 

1.5 บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดและ

เสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดจดัใหมีการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยปฏิบัตติาม

แนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสํานักงาน ก.ล.ต. 

2.1 บริษัทไดสงเสริมมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ท้ังการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและ

แสดงผล เพ่ือใหการดาํเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

2.2 กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  

ในเรื่องท่ีเก่ียวของได 

2.3 ในการประชุมผูถือหุนใหมีการลงมติเปนแตละรายการ 

2.4 คณะกรรมการบริษัทสงเสริม หรือจัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน 

การประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหท่ีประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 



2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั เชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณมีขีอโตแยงใน

ภายหลัง 

2.6 ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมิใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอ

ท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับบรษัิทได 

3) การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 

2.1 รายงานการประชุมผูถือหุนจะบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบ

กอนดําเนินการประชุม รวมท้ังการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากน้ี จะบันทึกคําถาม คําตอบ 

และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คดัคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายช่ือ

กรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดวย 

2.2 บริษัทจะเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนผานทาง website 

ของบริษัท 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม 

เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และ

ปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

ก. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือ

กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได โดยผูถือหุน

จะตองสงหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถวนพรอมท้ังสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร

แสดงตนอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดกลับมายังบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน 

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุนสามญั

ประจําป โดยในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเตมิสามารถเสนอไดตามข้ันตอน ดังน้ี 

- จัดสงเรื่องท่ีจะเสนอใหบรรจเุขาเปนวาระการประชุมเพ่ิมเตมิพรอมดวยเหตผุล รายละเอียดขอเท็จจรงิ และขอมูล

ท่ีจําเปนลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหุน 



- บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผู

ถือหุนซึ่งเกณฑการพิจารณาเรื่องท่ีมีผูเสนอใหบรรจเุขาเปนวาระการประชุมเพ่ิมเตมิคือตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินกิจการหรืออาจมผีลกระทบตอการดาํเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคญั หากคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เห็นชอบกับเรื่องท่ีเสนอเพ่ิมเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน พรอมท้ังระบุวาเปนวาระท่ี

เสนอโดยผูถือหุน 

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั โดยบริษทัขอสงวนสทิธิพ์ิจารณาเฉพาะ 

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑทีกํ่าหนด ดังนี ้

- มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายหลกัทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัตอ่ืิน ทั้งนี้ ตามที่บริษทักําหนด 

- ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปน

หนาที่และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสม่าํเสมอ 

- ไมดํารงตาํแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนมากกวา 5 บริษทั 

คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ แต

หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูทีไ่ดรับเสนอชื่อดงักลาวจะถูกเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหที่ประชุมลงมติคร้ังสุดทาย ซึ่งเอกสารที ่

ผูถือหุนตองแนบมาดวยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง ไดแก (1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือ

หนังสือยืนยนัการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูลตองลงนามยนิยอมและรับรอง และสงไปรษณีย

ลงทะเบียนถึงบริษทัภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทกําหนด 

ง.    การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูงท่ีเก่ียวของภายในแผนก

หรือบริษัทเทาน้ันสําหรับงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวท่ีผูอํานวยการฝายบัญชี การเงินและธุรการ 

ขอมูลท่ีเปนความลับอ่ืนจะใชเพ่ือการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดบัผูจัดการข้ึนไปเทาน้ัน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคล

ท่ีเก่ียวของ หากมีการใชขอมูลภายในท่ีทําใหเกิดความเสียหายนอกจากน้ัน บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบรหิารทุก

คนรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

 



จ.    การกํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยภายใน 

บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบริหาร และผูทราบขอมลูภายในของผลการดําเนินงาน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัท ตั้งแตวันท่ีทราบขอมูลจนกระท่ังขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูลภายในท่ีไมควร

เปดเผยไปเผยแพรเพ่ือเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบ

การเงินจะออกเผยแพรตอสาธารณชน 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และรับทราบบท

กําหนดลงโทษตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรท่ียงัไมบรรลุนิตภิาวะ ท้ังน้ีกรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาว

แกบริษัทในวันเดียวกับท่ีรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลกูคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหน้ี และชุมชนท่ี

บริษัทตั้งอยู เปนตน ผูมีสวนไดเสยีจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของบริษัทจะไมกระทําการใดๆ ท่ี

เปนการละเมดิสิทธิของผูมสีวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีมี บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการมี

สวนรวมของผูมสีวนไดเสียตามบทบาทและหนาท่ีท่ีมีในการสรางเสรมิผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลประโยชนท่ีเปนธรรมใหแกทุกฝาย นอกจากน้ี 

บริษัทยังจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียนหรือใหขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทผานทาง

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมสีวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง  

ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังน้ี 

 • ใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ

อยางตอเน่ือง รวมถึงการใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

และคณุภาพชีวิตของพนักงานเปนสําคัญ 

 • การซื้อสินคาและบริการจากคูคาจะเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา โดยจะปฏิบัตติามสัญญาท่ีทํารวมกันอยางเครงครัด 

เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีจะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับท้ังสองฝาย 

 • การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมตามขอตกลงท่ีม ี



 • เอาใจใสและรบัผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังดานคุณภาพสินคา และการใหบริการท่ีดีและได

มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสําคญักับการกําหนดราคาท่ีเปนธรรมและเทาเทียม ภายใตนโยบายการ

กําหนดราคาท่ีม ี

 • การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันท่ีดี รวมถึงหลีกเลีย่งวิธีการท่ีไมสุจริต เพ่ือทําลายคูแขงทางการคา 

 • ใหความสําคัญและรับผดิชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเก่ียวกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

หมวดท่ี 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหความสาํคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมลูสําคญัท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ัง

ขอมลูดานการเงินและขอมูลท่ีไมใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยเปดเผยผานชองทางตางๆ ท่ี

เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ เปนไปตามชองทางท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งขอมูลสําคัญท่ีบริษัทจะเปดเผย 

ไดแก รายงานทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทจะดูแลใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีเปนอิสระซึ่งไดรับการรับรองจากสาํนักงาน ก.ล.ต. นอกจากน้ี บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปน้ีเพ่ือ

แสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจไดแก เปดเผยขอมลูการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา เปดเผยนโยบายการจาย

คาตอบแทนแกกรรมการและผูบรหิารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแล

กิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ท้ังน้ี ขอมูลตางๆ ขางตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสํานักงาน ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทาง website ของบริษัทดวย 

หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีหลากหลายซึ่งสามารถนํา

ประสบการณท่ีมีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีความเปนอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนสูงสดุของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาท่ีสําคัญในการกําหนด

นโยบายบริษัท รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของ

กิจการเทียบกับแผนงานท่ีวางไว ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจาํนวน 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากฝายบริหารจํานวน 4 

ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ถือเปนการถวงดุลของกรรมการท่ีเปน

ผูบริหารอยางเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดย

ไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดงักลาวไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษัทมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนท่ีชัดเจนและโปรงใส โดยนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งจะ

พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 

เพ่ือใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาท่ีกับบริษัทได รวมท้ังอัตรา

คาตอบแทนท่ีกําหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาท่ีความรับผดิชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอยาง

เปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัตหินาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสดุของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบริษัททุกคนยงัอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัตหินาท่ี

ตามความรับผดิชอบอยางเต็มท่ีและเพียงพอ รวมท้ังถือปฏิบัติในการเขาประชุมคณะกรรมการ ยกเวนกรณีท่ีมเีหตผุลจําเปน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคญักับการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ขอมูลท่ีเปดเผย

จะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ท่ัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ขอมูลอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนขอมลูท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพรขอมูลและ

ขาวสารตางๆ เพ่ือใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตางๆ ท้ังการจัดสงเอกสาร

ทางไปรษณีย สื่อของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง website ของบริษัทภายหลังจากการนําหุนสามัญเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อาทิ 

• สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสาํหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยดึถือปฎิบัต ิ

•กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่งครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อใหเกิดการบริหารความเสี่ยงอยางมปีระสิทธิภาพ 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน 

• มีนโยบายการพัฒนากรรมการ สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหารระดับสงูและเลขานุการบริษทัเขารับการอบรม

เก่ียวกับการกํากับกิจการที่ดีจากสถาบันภายนอกอยางตอเนื่อง และมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเขาใหมเพื่อให

มีความรูความเขาในในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

• กําหนดนโยบายและแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตาํแหนงผูบริหารระดับสูง และมี

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูบริหารโดยพิจารณจากความรู ความสามารถ ประสบการณและจริยธรรม 

• บริษัทจะจัดใหมีการประชุมของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non - Executive Director) ไดประชุมกันเอง

ตามความเหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดอภิปราย หารือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

บริษัทรวมกัน และสรุปประเด็นเสนอแนะที่ควรนาํไปพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทตอไป 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 



โครงสรางคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งไดระบุไวในโครงสรางองคกร (Organization 

Chart) 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.กมล ตรรกบตุร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน คือ รศ.ดร.เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน  

โดยมรีายละเอียด (ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป แบบ56-1 ประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1)โดยมี 

นางสาววรรณา เฮงอรุณประสาร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเช่ือถือได รวมถึงการเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน 

ท้ังรายไตรมาสและประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใด

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา

จําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมท้ังนําขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคมุภายในท่ีสําคัญและ

จําเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และหนวยงานตรวจสอบระบบงาน

ภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 



4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตัง้บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมฝีาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมลูของบริษัทในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองและ

ครบถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัตหินาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาท่ี ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอํีานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทท่ีเก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของหรือจําเปน 



12. ใหมีอํานาจวาจางท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบรษัิทมาใหความเห็นหรือใหคําปรึกษาใน 

กรณีจําเปนอยางยิ่ง 

13. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอม

ท้ังปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผดิชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 3 ทานของบริษัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.

28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 ทาน ดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุชาติ มงคลอารียพงษ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเสรี ทองหนนู กรรมการบริหาร 

3. นายสทุธิชยั สภุคักลุ กรรมการบริหาร 

4. นายประจินต์ คงสาคร กรรมการบริหาร 

5. นายธีระศกัดิ์ เตง็รําพงึ กรรมการบริหาร 

6. นายประสาน จิตรประทกัษ์ กรรมการบริหาร 

7. นายอศัวิน รจิตธํารง กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : นายประสาน จิตรประทักษ ขอลาออกตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นายอัศวิน รจิตธํารง รับตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญโครงการพิเศษ มีผลวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 



นายวสวัตติ์ โอฬารอธิสิทธ์ิ รับตําแหนงรักษาการผูชวยกรรมการผูจดัการใหญสายบัญชีและการเงิน มผีลวันท่ี 1 มกราคม 2562 

โดยมี นางสาวเอกสดุา วิริยะรัมภานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ทําหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวและรายงาน 

ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมี

คณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหาร 

ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียงดังกลาวท่ีนับไดอยางนอยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียง

ของคณะกรรมการบริหารท้ังหมด 

2. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตัิของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางเหมาะสม และจดัใหมีการ

แบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับ  

ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเท

ผลประโยชน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตาม

หลักการและขอกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว 

3. พิจารณางบประมาณประจําป และข้ันตอนในการใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบรษัิท และ

ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม เพ่ือประโยชนของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคูมืออํานาจดาํเนินการ 

6. พิจารณาการทําสญัญาตางๆ ท่ีมผีลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคูมืออํานาจดําเนินการ 

7. รับผิดชอบใหมีขอมลูท่ีสําคัญตางๆ ของบริษัท อยางเพียงพอ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

บริษัท ผูถือหุน รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินท่ีนาเช่ือถือ เปนไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปรงใส 

8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจายปนผลประจาํปตอคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม หรอืการเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

10. กํากับดูแลใหมีข้ันตอนใหผูปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทําท่ีผิดปกติ หรือการกระทําผิดกฎหมาย 

ตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที และในกรณีท่ีเหตุการณดังกลาวมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั จะตอง

รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร 

11. ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท หรือ

ตามท่ีไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 



12. การนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารในเรื่องใดๆ ท่ีอยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร ซึ่งหากเรื่องท่ีนําเสนอไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ

เรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีผลกระทบโดยตรง

ตอสาธารณชน จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถัดไป 

ท้ังน้ี การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดังกลาวขางตนน้ัน จะไมรวมถึงอํานาจ 

และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัตริายการใดท่ีตน หรือผูรบัมอบอํานาจชวง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

(ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสยีหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับ

บริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือ

หุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามท่ีขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

สรุปตารางอํานาจอนุมตัิท่ัวไป 

ตําแหนง 

รายละเอียด 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 

เจาหนาท่ีบริหาร 

ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ 

1. การจัดทํา

งบประมาณการลงทุน

ประจําป 

อนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัท 

- - - 

2. การอนุมัติเพ่ิมเติม

งบประมาณรายจาย

การลงทุนประจําปท่ี

อยูนอกเหนือ

งบประมาณ 

วงเงินเกินกวารอยละ 

10 ของ 

งบประมาณรวม 

วงเงินรวมไมเกินกวา

รอยละ 10 ของ

งบประมาณ 

วงเงินรวมไมเกินกวา 

0.50 ลานบาท 

ตอรายการ หรือ 

ไมเกินรอยละ 5 ของ

งบประมาณตอรายการ 

- 

3. การซ้ือทรัพยสินท่ี

ไมใชอสังหาริมทรัพย 

หรือการเชา/เชาซ้ือ

ทรัพยสิน/1 

มากกวา 

40,000,000 บาท 

ไมเกิน  

40,000,000 บาท 

ไมเกิน 

20,000,000 บาท 

 

4. การขายทรัพยสนิท่ี

ไมใชอสงัหาริมทรัพย/1 

 

มากกวา 

40,000,000 บาท 

ไมเกิน 

40,000,000 บาท 

ไมเกิน 

20,000,000 บาท 

 



5. การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย/1 

มากกวา  

20,000,000 บาท 

ไมเกิน 

20,000,000 บาท 

ไมเกิน 

10,000,000 บาท 

- 

6. การขาย

อสังหาริมทรัพย/1 

มากกวา  

20,000,000 บาท 

ไมเกิน 

20,000,000 บาท 

ไมเกิน 

10,000,000 บาท 

- 

7. การอนุมัติการกอ

หนี้หรือการกูยืมเงินท่ี

ผูกพันกับบริษัท/1 

อนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัท 

- - - 

หมายเหตุ : * -  กรณีบริษัทจะเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อํานาจอนุมัติจะตองพิจารณาเกณฑการทํา “รายการท่ี

เก่ียวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และประกาศตลาด

หลักทรัพยฯ เรื่อง รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคูดวย   

              /1 - กรณีบริษัทจะเขาทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย อํานาจอนุมัติจะตองพิจารณาเกณฑ

การทํา “รายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ 

ท่ี ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ควบคูดวย 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 4 ทาน ดังน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 

1. ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชกุูศล กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมี นายตรีชัย เลาหตีรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ง เพ่ือใหสามารถประเมิน ตดิตามและควบคุมความเสีย่ง

แตละประเภทใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยใหหนวยงานตางๆ มสีวนรวม ในการบริหารและควบคุมความเสีย่งฃ 



3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงน้ันใหอยูในระดบัท่ียอมรับได รวมท้ัง

ควบคุมดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการท่ีกําหนดไว 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอ ท่ีจะควบคุม

ความเสีย่ง 

5. มีอํานาจในการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาช้ีแจงหรือแตงตั้งและกําหนดบทบาทท่ีใหผูปฏิบัติงานทุกระดบัมีหนาท่ี

บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหการบรหิารความ

เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค 

6. รายงานผลของการบริหารความเสีย่งตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจาํทุกไตรมาส 

7. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 

8. ระบุความเสี่ยงดานตางๆ พรอมท้ัง วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังแนวโนมซึ่งมีผลกระทบ

บริษัท 

9. จัดทําแผนงานเพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยง 

10. ประเมินผล และจดัทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

9.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

 รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 4 ทานดังน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. ดร.กมล ตรรกบุตร กรรมการ / กรรมการอิสระ 

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

 



โดยมี นางสาวเอกสดุา วิริยะรัมภานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนางสาวมยุรา กานดา 

รักษาการผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ข้ึนมาทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัตติามท่ีกําหนดเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอย หรือผูบรหิารระดับสูงของบริษัท 

ท้ังน้ี บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง 

พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 และตองไมเปนบุคคลท่ีมลีักษณะตองหามตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ท้ังน้ี กรรมการและผูบริหารตองไมมีประวัติ

กระทําผดิตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปยอนหลังกอนวันยื่นคําขออนุญาตฯ รวมท้ังไมมีประวัติถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคล

ลมละลาย ไมเปนบุคคลทีฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ

ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสอืเวียนของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังขอพิพาทหรือการถูกฟองรองท่ีอยูระหวางตดัสิน โดย

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑวาดวยองคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และผูบริหารระดับสูง ดังน้ี 

9.3.1 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริษทั 

1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมี

ถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัตติามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ีกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัท

หรือไมก็ได 

2. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

 2.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตาํแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึง

ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลบัเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการท่ีจะตอง



ออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ

คนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยจะมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

5. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตาํแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง 

6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการทานน้ันจะเหลือ

นอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง

เหลืออยูของกรรมการท่ีตนเขามาแทน และมติของคณะกรรมการในการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

7. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับใน

กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

9.3.2 องคประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยท่ีประชุมผูถือหุน 

2. กรรมการตรวจสอบตองมีคณุสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/

หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบรษัิทท่ีเปนกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

4. กรรมการตรวจสอบตองมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจดานการบัญชีและการเงินหรือมปีระสบการณดานบัญชี 

5. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

- ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษัิทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี นับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระราย

น้ันๆ ดวย 



- ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจาํ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขอ

อนุญาตตอสํานักงาน ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณท่ีีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

- ไมเปนบุคคลท่ีมีความสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา  

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรอืบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท หรอืบริษัทยอย 

- ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

- ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพน้ัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน 

- ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

- ไมประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

- ไมมลีักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได 



คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตองมีคณุสมบัติเหมือนกันกับคณุสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคณุสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดบัเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอํีานาจควบคุมของบริษัท 

- ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดยีวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

- มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองมีกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได 

- มีหนาท่ีในลักษณะเดยีวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคณุสมบัตแิละขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.3.3 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบรหิารของบริษัท ซึ่งไดรบัการแตงตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงในระดับผูอํานวยการสายงานข้ึนไปเปน

กรรมการบริหารโดยตําแหนง โดยมีจํานวนกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

2. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร 

9.3.4 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ีสัดสวน 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดในคณะกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และสวนท่ีเหลือใหแตงตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความเหมาะสมมาเปนกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง หรือเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

 2. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารความเสีย่งคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจมาจากหัวหนา 

สายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีความเห็นวาเหมาะสม และมหีนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

9.3.5 องคประกอบและการสรรหาประธานเจาหนาท่ีบริหาร 



ประธานเจาหนาท่ีบริหารใหมาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมช่ืีอเปนคณะกรรมการบริหาร

อยูในขณะท่ีทําการคดัเลือก เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแตงตั้งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเขามาดํารงตําแหนง

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอยเพ่ือรกัษาผลประโยชนจากเงินลงทุนของบริษัท โดยการสงบุคคล

เพ่ือเปนตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

และความรับผดิชอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานท่ีชัดเจน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลผานการเปดเผยขอมลู

รายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล

และการทํารายการซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี ยังมีการติดตามเพ่ือประเมินและ

ตรวจสอบอยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยเปนไปเพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนสูงสดุแกบริษัท 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายท่ีเขมงวดในการเปดเผยขอมูลภายใน โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับแผนงานของบริษัท รวมถึงขอมูลดานบัญชีและ

การเงิน ซึ่งบุคลากรของบริษัทไมสามารถนําขอมลูภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ยกเวนไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณ

อักษรจากคณะกรรมการบริษัทหรอืผูบริหารระดับสูงเทาน้ัน 

ขอมูลดานบัญชีและการเงินถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูท่ีสามารถเรยีกดูขอมลูไดจะตองเปนผูมีอํานาจและมี

หนาท่ีเก่ียวของกับดานบัญชีหรือการเงินเทาน้ัน บริษัทมีการกําหนดรหัสผานโดยเฉพาะบุคคลและไมอนุญาตใหเปดเผยตอผูใด อีก

ท้ังผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาท่ีกําหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัยจากการเขาถึงจากภายนอกหรอืการโจรกรรม ท้ังน้ีสรุปขอมูลดานบัญชีจะอยูในความ

รับผิดชอบของผูอํานวยการฝายบัญชี การเงิน และธุรการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2558 ไดมีมติท่ีเก่ียวของกับระเบียบ

ขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทตองปฏิบัติดังน้ี 

ก) ตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท 

ข) ตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพ่ือประโยชนแก

บุคคลอ่ืนใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรบัผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 



ค) ตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมลูภายในบริษัท และ/หรือเขาทํา

นิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมลูภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม 

2. กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัท ตองรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรพัยในบริษัทของตนเอง 

ตลอดจนคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

3. ทางบริษัทไดประกาศขอบังคับดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทราบโดยท่ัวกัน 

ท้ังน้ี กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท ตองหลีกเลี่ยง

หรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน โดยขอกําหนด

ดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และลูกจางของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝน

ระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผดิรายแรง 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

9.6.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานงบการเงินสําหรบังวดบัญชีป 2559– 2561 ใหแก

บริษัทผูสอบบัญชี ดังน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. คาสอบบัญชีประจําป    

    1.1 บริษัท 650,000 730,000 790,000 

    1.2 บริษัท-งบ BOI 80,000 80,000 80,000 

    1.3 บริษัทยอ่ย 440,000 470,000 450,000 

2. คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส    

    2.1 บริษัท 720,000 780,000 900,000 

    2.2 บริษัทยอ่ย 510,000 540,000 480,000 

รวม 2,400,000 2,600,000 2,700,000 



รวมเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,590,000 1,770,000 

รวมเฉพาะบริษัทยอ่ย 950,000 1,010,000 930,000 

 

9.6.2 คาบริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 

- ไมมี – 


