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โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบัุนคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 7 ท่ำน (เดมิม ี8 ท่ำน นำยชอง เควน็ ซมั ได้ลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร   
ของบรษิทัฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน กรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน 

อนึง่ บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทั และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยให้กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร   
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษทัอืน่ และบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 2 บรษัิท ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษทัย่อย บรษิทัในเครอื และบรษิทัร่วม
ทนุของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ มีควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำไปก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัฯ มกีรรมกำรที่
ไม่ใช่ผูบ้รหิำรมำกกว่ำ 1 ท่ำนท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

รำยชือ่คณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร

2 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3 นำยประสำท ยนูพัินธุ์ กรรมกำร และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

4 นำงพนูพรรณ ไชยกุล กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)

5 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

7 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง

เลขำนกุำรบรษิทัฯ คอื นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติ        
ต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มปีระวตักิำรกระท�ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่ก่ียวกับทรพัย์
ซึง่ได้กระท�ำโดยทจุรติ
2. ไม่มปีระวตักิำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กบับริษทัฯ ในรอบปีทีผ่่ำนมำ
หมำยเหต:ุ กรรมกำรล�ำดบัที ่ 5, 6 และ 7 เป็นกรรมกำรที่          
มีคุณสมบติัเป็นกรรมกำรอสิระตำมข้อก�ำหนดคณุสมบัตกิรรมกำร
อิสระของบรษิทัฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บรหิำรจดักำรและด�ำเนนิกิจกำรของบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. มีอ�ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรของบรษิทั บคุคลใดๆ และ/หรอื 
บคุคลภำยนอก จ�ำนวนหนึง่ให้เป็น คณะกรรมกำรบรหิำร เพ่ือ
ด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำงได้ เพือ่ปฏบิติังำนตำม
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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ให้คณะกรรมกำรบริษทัมอี�ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรอืน่ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ฯลฯ 
ตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้มอี�ำนำจแต่งตัง้และมอบอ�ำนำจให้บคุคล
อืน่ใดด�ำเนนิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ 
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร และมอี�ำนำจยกเลิก เพกิถอน 
ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แก้ไข หรอืเปลีย่นแปลงอ�ำนำจ     
ดงักล่ำวได้ตำมท่ีเหน็สมควร 

นอกจำกนีใ้ห้มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง 
ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน
ส�ำหรบับคุคลท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตำมท่ีเหน็
สมควร หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรสรรหำ
เสนอ
3. อนมุตัแิละก�ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำนและ
งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทั รวมถึง ควบคมุดแูลกำรบรหิำรและ
กำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรหรอืของบคุคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบหมำยให้
ด�ำเนนิงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ตดิตำมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
นโยบำย รวมท้ังแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ไว้ 
4. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบำย ทศิทำง กลยทุธ์ 
แผนงำนกำรด�ำเนินธรุกจิ ในโครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ของบรษิทั  
ทีเ่สนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำร 
5. ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนและ
งบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง
6. พจิำรณำอนุมัตกิำรลงทนุในกำรขยำยธรุกจิ ตลอดจนเข้ำร่วมทุน
กบัผูป้ระกอบกจิกำรอืน่ๆ หรอืลงทุนในบรษิทั หรอืกจิกำรต่ำง ๆ 
7. ก�ำหนดนโยบำย ควบคุม ดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อย 
และ/หรอื บรษิทัในเครือ 
8. มอี�ำนำจพจิำรณำเพือ่น�ำเสนอให้ผูถื้อหุน้อนุมตักิำรเลิกใช้และ
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำย และเช่ำกลับคืนสินทรัพย์    
ตำมระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรเลิกใช้ และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือ    
กำรขำยและเช่ำกลบัคืนสนิทรพัย์ ในกรณทีีม่ลูค่ำสทุธทิำงบญัชี
มำกกว่ำ 30 ล้ำนบำทข้ึนไป 
9. พจิำรณำและอนุมัตกิจิกำรอืน่ๆ ท่ีส�ำคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอื
ทีเ่หน็สมควรจะด�ำเนินกำรน้ันๆ เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทั 

เว้นแต่อ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรดงัต่อไปนี ้ จะกระท�ำได้กต่็อเมือ่    
ได้รบัอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ได้แก่ 
(ก) เรือ่งใดๆ ท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทีิป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
(ข) เรือ่งใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ำยทีก่ฎหมำยหรอื
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำทิเช่น กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์ทีส่�ำคัญ
ของบรษิทัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบรษิทัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วม
ประชมุ และจำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 
4 ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิ    
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่�ำคญั 
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน
มำเป็นของบรษิทั 
(ค)  กำรท�ำ แก้ไข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรให้เช่ำกจิกำรของ
บรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่�ำคญั กำรมอบหมำยให้บคุคลอืน่    
เข้ำจดักำรธรุกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับคุคลอืน่โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทนุกนั 
(ง)  กำรแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ 
(ฉ) กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษัท 
(ช)  กำรอืน่ใดทีก่�ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัขิองกฎหมำยว่ำด้วย 
หลกัทรพัย์และ/หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ให้ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดงักล่ำวข้ำงต้น 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกำร มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง       
ผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์       
ดงักล่ำว ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

นอกจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯแล้ว บรษิทัฯยงัมกีำรแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรชดุย่อยอกีสีช่ดุ เพือ่ช่วยในกำรบรหิำรงำน พจิำรณำ   
กลัน่กรอง ตัดสนิใจและเพือ่ควำมโปร่งใส ตำมหลกักำรก�ำกบักจิกำร
ทีด่ ีดงันี้

คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

ทัง้นี ้เพือ่ให้กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นไปอย่ำงอสิระ โปร่งใส กำรก�ำหนด
ทิศทำงและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด   
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยของ 
บริษทัฯ และก�ำหนดบทบำท และมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้แก่คณะ
กรรมกำรชดุย่อย โดยรำยละเอยีดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร   
ชดุย่อยทัง้สีช่ดุ มดีงันี้ 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบด้วยผูบ้ริหำร 6 ท่ำน 

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร

2 นำยพรีะพล วไิลวงศ์เสถียร กรรมกำรบรหิำร

3 นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมกำรบรหิำร

4 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำรบรหิำร

5 ดร.ทดัธร์ี ขยิม่ กรรมกำรบรหิำร

6 ดร.พชิติ แสงผ่องแผ้ว กรรมกำรบรหิำร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
2. บุคคลทีจ่ะเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร อำจคดัสรรจำก
กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั และ/หรอืบุคคลภำยนอก  
เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกไ็ด้ แต่ต้องเป็นบคุคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 
และมีเวลำเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตัหิน้ำที่
ให้แก่บรษิทัได้
3. มีคุณสมบตั ิและไม่มลัีกษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทั
มหำชนจ�ำกดั และกฎหมำยอืน่ท่ีเกีย่วข้อง
4. กรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถประกอบกจิกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน หรอื
เข้ำเป็นกรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิเดยีวกนั หรอื
คล้ำยคลงึ และเป็นกำรแข่งขันกบักจิกำรของบริษทั ไม่ว่ำจะท�ำเพือ่
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมกำรบรหิำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมกำรบรหิำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปีนับจำกวนัท่ีได้รบั
กำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
สำมำรถปรบัเปลีย่นวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรได้ตำม
ทีเ่หน็สมควร ทัง้นีก้รรมกำรบรหิำรทีอ่อกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 
อำจถูกเลอืกให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ ส�ำหรับกำรแต่งตัง้
กรรมกำรบรหิำรทดแทนในกรณท่ีีต�ำแหน่งว่ำงลง คณะกรรมกำร
บริษทัจะเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้ต่อไป
2. ลำออก

3. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1. ดแูล มอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร จดัท�ำนโยบำย  
เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนนิงำนงบประมำณประจ�ำปี และรวมทัง้
กลยทุธ์ทำงธรุกจิของบรษิทั เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำอนมุตัิ 
2. ควบคมุ ดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั  
ของบริษทัตลอดถงึนโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำน งบประมำณประจ�ำ
ปี และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม      
คณะกรรมกำรบรษิทั 
3. ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของบรษิทั ตลอดจนฝ่ำยงำน
ต่ำงๆ ทกุไตรมำส 
4. รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษัิทมำก�ำหนดทิศทำง แนวทำง 
เพือ่ก�ำหนดภำรกจิหลกั (Mission) ส�ำหรบัฝ่ำยบรหิำร และฝ่ำย
จดักำร รวมทัง้ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนนิงำนหลกัและเป้ำหมำยทำง
ธรุกจิ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบำย แผนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี
และงบประมำณประจ�ำปีทีไ่ด้รบัอนมุตจิำกคณะกรรมกำร เพือ่ให้
ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำรน�ำไปด�ำเนนิกำรต่อไป 
5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร และ
ฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
6. ออกค�ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และข้อก�ำหนด เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทและเพื่อ       
ผลประโยชน์ของบรษัิท รวมถึงเพือ่รกัษำระเบยีบวินยัภำยในองค์กร 
7. พจิำรณำเห็นชอบหรอืมอี�ำนำจ ในกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย 
ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บคุคลำกร
ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ในต�ำแหน่งตั้งแต่ประธำน      
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เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จนถึงผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยให้ประธำนกรรมกำร
บรหิำรเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น 
ส�ำหรบัต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร หำกมีกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ 
โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน   
ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พิจำรณำอนุมตัิ
8. พจิำรณำเหน็ชอบในโครงสรำ้งเงนิเดือนและผลประโยชนต์อบ
แทนอ่ืนๆของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี และลูกจ้ำงของบริษัท รวมท้ัง       
ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และสวัสดิกำร แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ
อนุมัติ
9. พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบในกำรปรับปรุงและเปลีย่นแปลง โครงสร้ำง
กำรบรหิำรงำน ระเบียบปฏิบัต ิ และข้ันตอนกำรท�ำงำนของแต่ละ
สำยงำน แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำอนมุตัิ
10. กลัน่กรองและเสนอ งบดลุ บญัชกี�ำไรขำดทนุ ประมำณกำร 
กระแสเงนิสด แผนกำรลงทุน เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้ (ถ้ำจ�ำเป็น) เพ่ือพิจำรณำอนุมัตต่ิอไป 
11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�ำปรกึษำต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่กำร
ตดัสนิใจด้ำนธรุกจิของบรษัิท 
12. ดูแล มอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร จดัท�ำรำยงำน
เก่ียวกับผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัตลอดถึงงบกำรเงนิ งบกำร
ลงทนุ และปัญหำส�ำคญั หรอืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่เสนอคณะ
กรรมกำรบรษัิทพิจำรณำรบัทรำบ และ/หรอื อนุมัติ 
13. ก�ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและกำรขำย ให้สอดคล้องกับ
แผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณประจ�ำปี 
14. พิจำรณำกำรเข้ำยืน่หรอืร่วมในกำรประกวดรำคำ ในวงเงนิไม่
เกิน 100 ล้ำนบำท 
15. อนมุตักิำรซ้ือเครือ่งจกัร ในวงเงนิ (ไม่ว่ำจะเกดิเพยีงครัง้เดยีว
หรอืต่อเนือ่ง) ไม่เกนิธรุกรรมละ 30 ล้ำนบำท และปีละไม่เกนิ 100 
ล้ำนบำท หรอืเทียบเท่ำ ยกเว้นเป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะ
กรรมกำรของบรษิทั และ/หรอื ปรำกฏในแผนกำรด�ำเนนิงำนหรอื
งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัแล้ว 
16. มอี�ำนำจอนุมัตกิำรเลิกใช้ และกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ หรอืกำร   
ขำย และเช่ำกลับคนืสินทรพัย์ ตำมระเบยีบปฏบัิตเิรือ่งกำรเลกิใช้ 
และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำยและเช่ำกลบัคนืสนิทรพัย์ ใน
กรณีทีม่ลูค่ำสทุธิทำงบญัชมีำกกว่ำ 1 ล้ำนบำทแต่ไม่เกนิ 30 ล้ำนบำท 
17. พิจำรณำกำรให้กู้ยืมหรือกำรกู้ยืม จัดหำเงินทุน ขอหรือให้     
สนิเชือ่ ค�ำ้ประกนั ลงทนุในตรำสำรทีก่ระทรวงกำรคลงัหรือธนำคำร
พำณชิย์รบัรองหรอืค�ำ้ประกนั หรอืตรำสำรอืน่ใดท่ีเหน็สมควร และ
ให้น�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
18. น�ำเสนอเรือ่งต่ำงๆทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเห็นส�ำคญัและควรจะ
ได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษทั ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

19. ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ืน่ ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั รวมทัง้มอี�ำนำจด�ำเนนิกำรใดๆ ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ดงักล่ำว 

4. การประชมุ 
(ก) คณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน และกรรมกำรบริหำรจะต้องเข้ำร่วมประชุม           
อย่ำงสม�่ำเสมอ
(ข) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่พจิำรณำด�ำเนนิกำร 
ใดๆ ตำมท่ีระบุในข้อก�ำหนดนี ้จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรบรหิำร
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรบรหิำรทัง้หมดจงึจะถอืว่ำ
ครบเป็นองค์ประชมุ 
(ค) ในกำรออกเสียงของกรรมกำรบริหำรในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบรหิำร ให้กรรมกำรบรหิำรแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีงได้
ท่ำนละ 1 เสยีง 
(ง) กำรลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ ของจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของคณะ
กรรมกำรบรหิำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่ในกำรพจิำรณำและลงมติ
ในเรือ่งทีก่�ำหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดงักล่ำวข้ำงต้น  
จะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนคณะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทัง้หมด 
(จ)  คณะกรรมกำรบรหิำร อำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร และ/หรอื 
คณะท�ำงำน และ/หรอื บคุคลใดๆ เพือ่ท�ำหน้ำทีก่ลัน่กรองงำนทีจ่ะ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพือ่ให้ด�ำเนินงำนใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพือ่
ด�ำเนนิกำรใดแทนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร 
ภำยในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรได้

อนึง่กำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้นจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
อนมุตัริำยกำรทีท่�ำให้กรรมกำรบริหำร หรอืผูรั้บมอบอ�ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคล       
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง        
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 
(ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์   
แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องน�ำเสนอเรือ่ง  
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้
พจิำรณำและอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว ภำยใต้ข้อบงัคบัหรอืประกำศ 
หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธรุกจิปกตทิีม่กีำรก�ำหนดขอบเขตทีช่ดัเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
กรรมกำรบรหิำรทีม่สีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิทันัน้ จะต้องเป็น
กรรมกำรบรหิำรทีไ่ด้รับกำรคดัสรรจำกบคุคลภำยนอกเท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
ค่ำตอบแทนให้เป็นตำมทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดไว้ 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้เป็นไปตำมคู่มือ “หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรม
กำรบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำรูปแบบและหลัก
เกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรม
กำรบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำร บรษิทัฯ จะต้อง
น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2 นำยประสำท ยูนิพันธุ์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน

*ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นกรรมกำรอสิระ

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ เป็นคณะกรรมกำรชดุย่อยทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับกำรพิจำรณำ   
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเลขำนกุำรบรษิทัฯ ให้เป็น
ไปด้วยควำมโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ จะมีควำมเป็นอสิระอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ภำยใต้กฎบตัรฉบบัน้ี 

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน 
- คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร  
อย่ำงน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ   
เป็นส่วนใหญ่
- ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องแต่งตัง้จำก
กรรมกำรอสิระ 
- ให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร    
พจิำรณำค่ำตอบแทนโดยมหีน้ำทีส่นบัสนุนให้กำรด�ำเนนิงำนของ
คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปด้วยควำมรำบรืน่

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำว
ละ 3 ปี นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯแต่งตัง้ ทัง้นีก้รรมกำร
ที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมคณะกรรม
กำรบริษัทฯ ส�ำหรับกำรแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนในกรณีท่ี
ต�ำแหน่งว่ำงลง คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคัด
เลือกกรรมกำร และพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป   
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3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ
ทีส่�ำคญั ดงัต่อไปน้ี

1. เสนอแนะเรือ่งค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบริษทัฯ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนุมัติ

2. ก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปี (Retainer fee) ค่ำเบีย้ประชมุ 
(Attendance fee) และค่ำตอบแทนอืน่ตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกแนวปฏิบัติท่ีบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่     
ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ตลอดจนควำมรบัผดิชอบ ควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร หรอืทีป่รกึษำท่ีบรษิทัฯ ต้องกำร 

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีอ�ำนำจเรยีกให้ฝ่ำยจัดกำร 
หวัหน้ำงำน และ/หรอืบคุคลอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องเข้ำร่วมประชมุ ชีแ้จง 
ซกัถำม และ/หรอื จดัส่งเอกสำรข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน หรือมีอ�ำนำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอิสระตำม 
ควำมเหมำะสมท้ังจำกบุคลำกรภำยใน และภำยนอกบริษัทฯ     
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯ ภำยใต้งบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำก  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้ค�ำปรกึษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ     
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ 

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และน�ำเสนอรำยงำนกำรประเมินผล       
กำรปฎิบตังิำนของคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร ประธำน    
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อคณะ 
กรรมกำรบรษัิทฯ 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทกุครัง้ 
หลังมกีำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และรำยงำน
รำยชื่อ และขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำ     
ค่ำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี   
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
 
6. พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด     
เกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อ 
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่ขออนมุตัปิรับปรงุให้มคีวำมเหมำะสม
หรือให้เป็นตำมกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

7. พจิำรณำและท�ำหน้ำท่ีอืน่ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย
แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นครำวๆ ไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องจัดให้มกีำรประชมุ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

2. ประธำนกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน จะก�ำหนดวำระกำรประชมุ
แต่ละครัง้ และเป็นประธำนในกำรประชมุ นอกจำกนัน้ต้องมกีำรจด
และเกบ็บนัทกึกำรประชมุทกุครัง้ 

3. วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

4. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ

5. มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะถือ
ตำมเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมกำร
ทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพจิำรณำหรอืลง
มติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน 

คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องรำยงำนผลกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และรำยงำนกำรท�ำหน้ำทีใ่นรอบปี
ทีผ่่ำนมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ�ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดดงันี้

1. รำยชือ่คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
2. จ�ำนวนครัง้ในกำรประชมุ
3. จ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละคนเข้ำร่วม
ประชมุ
4. ผลกำรปฏบิติัหน้ำทีต่ำมกฎบัตรทีก่�ำหนดไว้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ

3 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 2 ใน 3 ท่ำนได้แก่ รศ.ดร. เอกชยั นติยำเกษตรวฒัน์ และศำสตรำจำรย์.ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอื นำงสำวสุนันท์ วงศ์มุทธำวณชิย์ : ซึง่ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุใิน
หลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนบญัช ีกำรเงนิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนบรหิำรควำมเสีย่ง 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรม
กำรบริษทัฯ ดงัต่อไปนี:้-

1. สอบทำนให้บรษัิทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและ
เพียงพอ 

2. สอบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) 
และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ท่ีเหมำะสมและ 
มปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย 
เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใด     
ท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำย   
ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ 

4. พจิำรณำ คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำวตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้ง     
เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเข้ำร่วมประชมุ
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม   
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว    
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล   
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้        
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
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- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของ 
บริษัทฯ 
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์   
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ 
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่ละท่ำน
- ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั
จำกกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีตำมกฎบัตร (charter) 
- รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
กรรมกำรบรษัิทฯ 

7. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยด้วย
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมรบัผดิ   
ชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจทีจ่ะขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จำกท่ีปรึกษำทำงวชิำชพีอืน่ใดเมือ่เห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของ 
บรษิทัฯ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีกขอข้อมลูจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเตมิในเรือ่งต่ำงๆ ได้ 

4. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำรประชุม ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดประชุมอย่ำงน้อย
ไตรมำสละ 1 ครัง้ ในกรณจี�ำเป็นเร่งด่วนกรรมกำรตรวจสอบคนใด
คนหนึง่ หรือกรรมกำรคนใดคนหนึง่ของบรษิทัฯ อำจขอให้มกีำรจดั
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

2. กำรลงคะแนนเสียง กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ  
ในเรือ่งท่ีพจิำรณำห้ำมมใิห้แสดงควำมเหน็และลงคะแนนเสยีงใด
เร่ืองนัน้ๆ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มสีทิธิออกเสยีง 
ลงคะแนน

3. รำยงำนกำรประชมุ ให้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอื
ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูจ้ดและจดัท�ำ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่รำยงำนกำรประชมุ
ดงักล่ำวจะต้องน�ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่กำรรบัรองและ 
น�ำส่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้
ทรำบถงึกจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมี    
ข้อสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงัต่อไปนีซ้ึง่อำจมผีลกระทบ
อย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 
เพือ่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควรในเรือ่งต่อไปนี้

1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. กำรทจุริตหรอืมสีิง่ผดิปรกตหิรือมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคัญในระบบ
กำรควบคมุภำยใน
3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ หรือ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบรษิทัฯ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด�ำเนนิงำน และได้มกีำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
ผูบ้รหิำรแล้วว่ำต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขเมือ่ครบก�ำหนดเวลำที่
ก�ำหนดไว้ร่วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพิกเฉย
ต่อกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้



รายงานประจ�าปี 256166

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เพื่อเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์             
แห่งประเทศไทยในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง รวมท้ังบริษทัฯ เลง็เหน็ว่ำกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management)    
ทีด่ ีจะเป็นส่วนช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรให้แก่ผูถื้อหุน้ ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ มกีำรเติบโตทีม่ัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบรษิทัฯ ให้สงูย่ิงขึน้ บรษัิทฯ จงึจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้มำเพือ่เป็นหน่วยงำนทีศ่กึษำ ตดิตำม ประเมนิ จดัล�ำดบั
ควำมส�ำคญั และให้ค�ำแนะน�ำในกำรป้องกนัหรอืแก้ไขควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก เพือ่น�ำเสนอต่อคณะ     
กรรมกำรบรษัิทฯ ต่อไป
 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยเน้นให้มกีำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องค์กร 
เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงทีก่�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ต้องก�ำหนดเป้ำหมำยดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง มแีผน
ปรบัปรงุควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบในกำรประชมุทกุครัง้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รำยชือ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ต�ำแหน่ง

1 ศำตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

2 นำยยรรยงค์ สวสัดิ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3 นำยชยัณรงค์ นมิมำนเทวนิทร์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

4 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

5 ดร. ทดัธร์ี ขย่ิม กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

6 นำยวจิะยะ กลิน่เกษร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

7 นำยทวชียั งำมเลศิศริชิยั กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

8 ดร. พชิติ แสงผ่องแผ้ว กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

9 นำงสำวศริพิร ภกัดี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

10 นำยกรทกัษ์ วรีเดชะ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

11 นำงสำวสนุนัท์ วงศ์มุทธำวณชิย์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

12 นำยขจร ธรรมจง กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

*ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นกรรมกำรอสิระ
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องค์ประกอบ
- คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
และผูบ้รหิำรระดบัสูงจำกฝ่ำยงำนท่ีส�ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
- วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี
- กรรมกำรท่ีมำจำกกรรมกำรอิสระ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 3 ปี 
ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกให้กลบัเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ หำกในกรณทีีก่รรมกำรออกหรอืว่ำงลงก่อน
วำระไม่ว่ำในกรณใีด ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระท่ำนอื่นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทนได้ โดยมีวำระ   
กำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกบัวำระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน
- กรรมกำรทีม่ำจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู ให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้ตลอดอำยุ
กำรท�ำงำนท่ียังคงเป็นผูบ้ริหำรระดบัสงูในฝ่ำยงำนนัน้ๆ ในกรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมกำรทีม่ำจำกผูบ้รหิำรระดบัสงูจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่  
ว่ำงลงไม่ว่ำในกรณใีดๆ ให้บคุคลท่ีมีคุณสมบตัแิละมตี�ำแหน่งหน้ำที่
เดยีวกนัหรอืเทียบเท่ำเข้ำเป็นกรรมกำรแทน โดยบุคคลซึง่เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนจะอยูใ่นต�ำแหน่งกรรมกำรได้ตลอดไปจนกว่ำจะได้รบั
กำรเลือ่นขัน้ ย้ำย ลำออก หรอืไล่ออก หรือเพรำะเหตอุืน่ใดอนัท�ำให้
ไม่สำมำรถท�ำงำนในต�ำแหน่งหน้ำท่ีดงักล่ำวได้

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบำย แผนงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และจดัท�ำ
รำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในกำรก�ำหนด
แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และน�ำไปปฏบิตัใิช้ภำยใน
บรษิทัฯ 
2. ศกึษำ ประเมนิ และตดิตำมควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถึง
ก�ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลมุควำมเสีย่งหลกั
ทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกของธรุกจิ อำทิเช่น
2.1 ปัจจยัภายใน
- ควำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรธุรกจิ (Business Risk)
- ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ (Financial Risk)
- ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตักิำร (Operational Risk)
2.2 ปัจจยัภายนอก
- ควำมเสีย่งจำกภำวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
- ควำมเสีย่งจำกข้อกฎหมำยหรอืนโยบำยภำครัฐ (Regulatory / 
Political Risk) เป็นต้น
3. ดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือให้มีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงท่ีมปีระสทิธภิำพ 
และมกีำรปฏิบตัติำมอย่ำงต่อเน่ือง
4. ทบทวนและสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม�ำ่เสมอเพือ่ตดิตำมควำมเส่ียงท่ีมีสำระส�ำคัญและด�ำเนนิกำรให้มี
กำรจดักำรควำมเสีย่งท่ีเกดิข้ึนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯอย่ำงสม�ำ่เสมอเกีย่วกับควำม
เสีย่ง กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมถงึสถำนะ
ควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทัฯ รวมถงึสิง่ทีต้่องปรบัปรงุหรือแก้ไข 
เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีก่�ำหนด
6. ให้มอี�ำนำจแต่งตัง้คณะท�ำงำน และ/หรอื บุคลำกรเพิม่เตมิ หรอื
ว่ำจ้ำงผูเ้ชีย่วชำญอสิระจำกภำยนอกได้ตำมควำมจ�ำเป็น เพือ่ศกึษำ 
ประเมนิ ตดิตำมและเสนอแนะแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
7. จดัท�ำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบตังิำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนในกำร
ด�ำเนนิกำรส�ำหรบัปีต่อไป เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
8. พจิำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมกีำรเปลีย่นแปลงใดเกีย่วกับ
กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบ
รษิทัฯ เพือ่ขออนมุตัปิรบัปรงุให้มคีวำมเหมำะสมหรอืให้เป็นตำมกฎ
ระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
9. ปฏบิติักำรอ่ืนใดเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมทีค่ณะกรรม
กำรบรษิทัฯ มอบหมำย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องจัดให้มีกำรประชุม  
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 
2. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะต้องมีกรรมกำร
เข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่จงึจะครบองค์ประชมุ
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะถือตำม  
เสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นัน้ๆ 
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจเชญิบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับ
ระเบยีบวำระกำรประชมุเพือ่เข้ำร่วมกำรประชมุได้ตำมควำมจ�ำเป็น
5. กำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งทกุท่ำนต้องไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และต้อง 
จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุส่งให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
ทกุท่ำนภำยใน 14 วนัท�ำกำรภำยหลงักำรประชมุเสรจ็สิน้
6. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ    
ในกำรจดัเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรประชมุ อนัประกอบด้วย 
กำรจดัเตรยีมสถำนทีก่ำรประชมุ วำระกำรประชมุ และเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำร   
ในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงสถำนะควำมเสี่ยง      
ในแต่ละหวัข้อทีก่�ำหนดไว้ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้ควำม
มัน่ใจว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัได้รบัทรำบและตระหนกัถงึปัจจยัต่ำงๆ 
ทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อสถำนะกำรด�ำเนนิธรุกจิของ
บรษิทั



รายงานประจ�าปี 256168

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ดแูล ปฏบิตังิำนประจ�ำตำมปกตธิรุกจิเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั 
และบรหิำรจดักำร กำรด�ำเนินงำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เป้ำหมำย และสอดคล้องกับแผนงำนกำรด�ำเนินธรุกิจ งบประมำณ
ประจ�ำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง    
ตำมท่ีก�ำหนดโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรเงนิ กำรตลำด งำนบริหำร
บุคคล และด้ำนกำรปฏิบตังิำนอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั ทีก่�ำหนดไว้โดยคณะ
กรรมกำรบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร 
3. มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำ
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บ�ำเหน็จรำงวลั ปรบัข้ึนเงนิเดอืน ส�ำหรบั
พนักงำนบริษัทในต�ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จนถึง      
ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษทั หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย
4. มีอ�ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำ
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บ�ำเน็จรำงวลั ปรับข้ึนเงนิเดือน พนักงำน
ของบรษิทัในต�ำแหน่งต�ำ่กว่ำผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย 
5. อนมุตักิำรซือ้เครือ่งจักรภำยในวงเงนิ (ไม่ว่ำจะเกดิเพยีงครัง้เดียว
หรือต่อเนือ่ง) ไม่เกนิธรุกรรมละ 4 ล้ำนบำท และ ปีละไม่เกนิ 20 
ล้ำนบำท เว้นแต่เป็นกรณท่ีีได้รับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบริหำร

ของบรษิทัไว้แล้ว และ/หรอืปรำกฏในแผนกำรด�ำเนนิงำน หรอืงบ
ประมำณประจ�ำปีของบรษิทัแล้ว 
6. มอี�ำนำจอนมุตักิำรเลกิใช้ และกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ หรอืกำร
ขำย และเช่ำกลบัคนืสนิทรัพย์ ตำมระเบยีบปฏบิตัเิรือ่ง กำรเลิกใช้ 
และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ หรือกำรขำยและเช่ำกลับคืนสินทรัพย์      
ในกรณทีีม่ลูค่ำสทุธทิำงบญัชไีม่เกนิ 1 ล้ำนบำท 
7. กำรท�ำสญัญำ และ/หรอืธุรกรรมใดๆ เพือ่ประโยชน์ของบริษัท 
ให้น�ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรพิจำรณำ เพ่ือน�ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนมุตัิ 
8. มอี�ำนำจอนมุตักิำรสัง่ซือ้วตัถุดบิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท
หรอื เทยีบเท่ำต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดอืน 
9. ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ื่นๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร รวมทัง้มอี�ำนำจ ด�ำเนนิกำรใดๆ   
ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 

ทัง้นี ้ ในกำรด�ำเนนิกำรเรือ่งใดทีป่ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร หรอื      
ผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรหรอืบคุคล ทีอ่ำจมี 
ควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย และ/หรือ
บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรไม่มอี�ำนำจด�ำเนนิกำร

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย และการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 

รำยชือ่ ประชมุกรรม
กำรบรษิทัฯ 

ประชมุ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชมุ
กรรมกำร
พจิำรณำค่ำ
ตอบแทน

ประชมุ
กรรมกำร 

บรหิำรควำม
เสีย่ง

กำรประชมุ
ผูถ้อืหุน้ 
ประจ�ำปี 
2561

1 นำยสมนกึ ไชยกลุ 4/5 - - - 1/1

2 นำยพร้อมพงศ์ ไชยกลุ 5/5 - - 4/4 1/1

3 นำยประสำท ยนูพัินธุ์ 5/5 - 1/1 - 1/1

4 นำงพนูพรรณ ไชยกุล 3/5 - - - 1/1

5 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชีำ จรงุกจิอนันต์ 5/5 4/4 1/1 - 1/1

6 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 5/5 4/4 1/1 - 1/1

7 ศำสตรำจำรย์ ดร. ก�ำพล ปัญญำโกเมศ 5/5 4/4 - 4/4 1/1

**บริษทัฯ จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 69

การประชุมคณะกรรมการ

ส�ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีหน้ำคอืปี 2562 นัน้ บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชมุ     
วนั-เวลำ ไว้ล่วงหน้ำตลอดท้ังปีแล้ว และได้แจ้งให้กบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
บรษิทัฯ ก�ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จ�ำนวน อย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปีทัง้นีเ้ลขำนกุำรบรษัิทฯ ท�ำหน้ำทีจ่ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระกำรประชมุ และเอกสำรประกอบกำรประชมุไปให้กบักรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพือ่
ให้กรรมกำรได้มีกำรศกึษำรำยละเอยีดกำรประชมุมำล่วงหน้ำ 

แ น ว ท า ง ก า ร ก� า ห น ด ค ่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร                            
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Remuneration Committee) 
จะเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร โดยจะเสนอค่ำตอบแทนดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
พจิำรณำอนมุตั ิท้ังนีใ้นส่วนของค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ต้องได้รบักำรอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถื้อหุน้โดยบรษัิทฯ ได้ก�ำหนด
แนวทำง กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู  
ไว้ดงันี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิทัฯ จะก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงเหมำะสมทัง้นีเ้พือ่
สำมำรถดึงดูดและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ        
ให้ท�ำงำนกับบรษิทัฯ โดยปัจจยัส�ำคญัทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร คอื 
- ผลประกอบกำรบรษิทัฯ 
- หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำย
- อัตรำค่ำตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรม
เดยีวกนั
โครงสร้ำงของค่ำตอบแทนจะประกอบด้วย ค่ำตอบแทนประจ�ำปี   
(Retainer Fee) และค่ำเบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 

2. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบั ผูบ้รหิารระดบัสูง
คณะกรรมกำรบรหิำร จะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรบัผูบ้รหิำร
ระดับสงู ในระดบัรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร สำยงำนต่ำง ๆ      
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส และผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนต่ำง ๆ ทั้งนี้          
ค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสมที่จะสำมำรถดึงดูดและรักษำ      
ผูบ้รหิำรระดับสูงให้ท�ำงำนให้กบับรษัิทฯ โดยปัจจยัส�ำคญัทีใ่ช้ในกำร
พจิำรณำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน คอื 
- ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
- กำรพิจำรณำขึน้ค่ำตอบแทนหรอืเงนิเดอืนประจ�ำปี จะพจิำรณำ
จำกผลกำรปฏบิติังำนเทยีบกบัตวัชีวั้ดผลงำนหลัก (Key Performance 
Indicator – KPI) 
- บรษิทัฯ จะน�ำอตัรำค่ำตอบแทนเฉลีย่ของอตุสำหกรรมและค่ำ 
เฉลีย่ของตลำดมำประกอบกำรพจิำรณำ 

นอกจำกนั้นบริษัทฯ อำจจะขอค�ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญด้ำน     
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมำประกอบกำรพิจำรณำ โดยคิด      
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด (พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกดั และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์)
2. มคีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์    
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ มคีวำมตัง้ใจ และมจีรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นอิสระจำกฝ่ำย  
จดักำรและกลุม่ทีม่ผีลประโยชน์อืน่ใด
4. สำมำรถอุทศิเวลำให้แก่บริษทัฯ ได้อย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่   
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์    
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ มคีวำมตัง้ใจ และมจีรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
3. สำมำรถอทุศิเวลำให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่   
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร
อสิระอย่ำงน้อย 3 คน
2. ได้รบัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
3. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจ
ในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม 
บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง
4. มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึง่คนมคีวำมรู้
และประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิได้
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คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ และไม่ใช่ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมคีวำมรู้ 
ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะ
กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระด�ำเนนิงำนตำมภำระหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยมีควำมเป็นอิสระจำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
และฝ่ำยบริหำรของบรษิทั และมีคุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์
ทีส่�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด 
คือมีจ�ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยแต่ละคนต้องมี
คุณสมบตัดิงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธอิอกเสียงท้ังหมด
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลท่ีอำจ
มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วข้องของกรรมกำรอสิระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน        
ทีป่รึกษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ 
บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่ 
จะได้พ้นจำกลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั  
กำรแต่งตัง้
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียน     
ตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ�ำนำจ
ควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี�ำนำจ
ควบคุมของบรษัิทฯ หรือบรษิทัย่อย
4. ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่       
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ รวมทัง้ไม่เป็น  
ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวำมสมัพันธ์  
ทำงธุรกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือ
นติิบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะ  
ดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
ทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำ       
ทีท่�ำเป็นปกตเิพือ่ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำ อสงัหำรมิทรพัย์ 
รำยกำรเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอืกำรให้หรอืรบัควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงนิ ซึง่มมีลูค่ำรำยกำรตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีม่ี  
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท ข้ึนไป แล้วแต่จ�ำนวน
ใดจะต�ำ่กว่ำ ท้ังนีใ้ห้นบัรวมหน้ีท่ีเกดิข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัที่ 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ี
อ�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี       
ควำมขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดังกล่ำว  
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรเป็นทีป่รึกษำ
กฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำน
บำทต่อปี จำกบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำรแต่งตัง้
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ    
กรรมกำรบรษัิทฯ ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำง      
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

แม้ว่ำบรษิทัฯ จะไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำเพือ่คดัเลอืกบคุคลท่ีจะ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบำยที่จะสรรหำและ      
คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกปัจจยั
หลำยประกำร โดยกรรมกำรท่ำนใหม่ทีจ่ะสรรหำมำนัน้ จะต้องมี
คณุสมบตั ิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเกีย่วข้องกับ
กำรด�ำเนนิธรุกจิ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ 
บรษิทัฯ ในปัจจบุนั และอนำคต 

โดยได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรแต่งต้ังและถอดถอนกรรมกำร ดงันี้

1. คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 
คน และไม่เกนิ 12 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักร และกรรมกำร    
ของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด   
ห้ำมมใิห้กรรมกำรประกอบกจิกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน หรือเข้ำเป็น
กรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและด�ำเนนิธรุกจิ
อนัเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
2. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร โดยใช้เสยีงข้ำงมำกตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำร ดงัต่อไปนี้
2.1  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึง่หุน้ต่อเสยีงหนึง่
2.2  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำย  
บุคคลไป
2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบั 
กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีรือจะพงึ
เลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบั   
ถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 71

3. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร
ทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภำยหลงัจดทะเบยีน
บรษิทัฯ นัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไป 
ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต�ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระน้ันอำจได้รับเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
กไ็ด้
4. ในกรณีทีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกบคุคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัตแิละ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอื
น้อยกว่ำ 2 เดอืน บคุคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่น
ต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยูข่องกรรมกำรทีต่นแทน
5. ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น    
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  
ทีม่ำประชมุและมีสิทธอิอกเสยีง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม ่

บริษัทฯ เห็นควำมส�ำคัญในกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่     
ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงต่อกรรมกำรใหม่   
อย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิและกำร
ด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆของบริษทัฯ ก่อนทีจ่ะเข้ำประชุมคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ ครัง้แรก ดงัน้ันคณะกรรมกำรบรษัิทฯ จงึได้ก�ำหนดเป็น
นโยบำยให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยมอบหมำยให้
เลขำนกุำรบรษิทัฯ จดัเตรยีมเอกสำรและน�ำส่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏบัิติงำนให้กบักรรมกำรใหม่ เช่นข้อบงัคบับรษิทัฯ ลกัษณะ
กำรประกอบธรุกจิ คูมื่อกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน อ�ำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยำบรรณพนกังำน 
กำรเปิดเผยสำรสนเทศ ค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์กรรมกำร 
และกรรมกำรชดุย่อย และข้อมลูทีส่�ำคัญของบรษัิทฯ และข้อมลู
ทัว่ไป รวมถึงข้อมูลผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็นต้น รวมทัง้จะได้รบั 
กำรเชญิเข้ำร่วมกำรปฐมนเิทศด้วย ซึง่จะได้รบัเชญิเข้ำเย่ียมชม
กจิกำรของบรษัิทฯ และได้รบัทรำบข้อมูลท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯ ท้ังนี้
กรรมกำรท่ำนอืน่ๆท่ีสนใจอำจเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศดงักล่ำวด้วย
ส�ำหรบักรรมกำรใหม่ท่ีไม่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสตูรกรรมกำร
บรษิทัจดทะเบยีน จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
บรษิทัฯ จะส่งเข้ำร่วมอบรม โดยบรษิทัฯ จะเป็นรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมด

การสรรหากรรมการอิสระ

ในกำรสรรหำกรรมกำรอสิระ จะต้องมกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และจะต้องไม่ต�ำ่กว่ำ 3 คน 
บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรคัดเลอืกกรรมกำรอสิระในลักษณะเดียว
กบักำรคดัเลอืกกรรมกำรและผูบ้ริหำร ทัง้นี ้ผูท้ีจ่ะได้รบักำรคดัเลอืก
เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระจะต้องมคีณุสมบัติตำมทีบ่รษิทัฯ 
ก�ำหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 
3 คน บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบ       
ในลักษณะเดียวกับกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับ    
กำรคดัเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมคีวำม
รูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้อย่ำงสมบรูณ์ และมคีณุสมบัตติำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมกำรบรหิำร เป็นผูม้อี�ำนำจ ในกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย 
ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน บคุคลำกร
ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ในต�ำแหน่งตั้งแต่ประธำน      
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จนถงึผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย โดยให้ประธำนกรรมกำร
บรหิำรเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำร 
ส�ำหรบัต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร หำกมีกำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้ 
โยกย้ำย ปลดออก เลกิจ้ำง ก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน  
ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีน้ำทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำกดัจ�ำนวนบรษัิทในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบรษิทัอืน่ ไม่เกนิ 5 บรษิทั เพือ่ให้กรรมกำรมเีวลำ เพยีงพอใน
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำย และต้อง
รำยงำนให้บรษิทัฯทรำบ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรในบรษิทัอืน่

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะ
กรรมกำร โดยรวมทัง้คณะไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครัง้ เพือ่พจิำรณำผล
งำนทีผ่่ำนมำว่ำมข้ีอด ีและข้อบกพร่องประกำรใดบ้ำง ทัง้นี ้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อสร้ำง   
ควำมเข้ำใจอนัดใีนกำรปฏบัิตงิำนร่วมกนัของคณะกรรมกำรทกุท่ำน
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การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บรษิทัฯ ท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ก่อให้เกดิกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนที่ 
เป็นธรรมต่อทัง้บริษทัฯ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร โดยใช้หลกั
เกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ จดทะเบยีนส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกนัล่วงหน้ำ
กบัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรตำมเกณฑ์ทีเ่ป็นรปูธรรม ซ่ึงหลกัเกณฑ์
กำรประเมนินัน้ต้องรวมถงึผลปฏิบตังิำนทำงกำรเงนิ ผลกำรปฏิบตัิ
ตำมวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยำว เป็นต้น ปัจจยัท่ีใช้ในกำร
ประเมนิผลทัง้ในแง่กำรประเมินโดยใช้ปัจจยัทำงกำรเงนิ (Financial 
Metrics) และปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ (Non-Financial Metrics) 
เป็นเกณฑ์ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน
- ปัจจยัทำงกำรเงนิ (Financial Metrics) ได้แก่ รำยได้ ก�ำไรสุทธิ 
ก�ำไรสทุธต่ิอหุน้ อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวร (Return on 
Fixed Asset) อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on 
Equity) และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic Value 
Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น 
- ปัจจยัทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วสิยั
ทศัน์ ภำวะควำมเป็นผูน้�ำ กำรบรรลตุำมแผนกลยุทธ์ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรมีควำมสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ    
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและทิศทำงของคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ กำรติดต่อสื่อสำร กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล       
กำรขยำยตลำด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู   
ในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีและในด้ำนกำรบรหิำรอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะเข้ำร่วมกำรสมัมนำและกำรฝึกอบรม
ทีจ่ดัข้ึน โดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรอื สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) กรรมกำร
ทกุท่ำนได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) หรือ หลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) ซึง่จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
 
บริษัทฯ มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง โดยกระบวนกำรสรรหำ     
จำกบุคคลทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มีระบบกำร
คดัสรรบคุคลำกรทีม่คีวำมเหมำะสมเข้ำมำรบัต�ำแหน่งกรรมกำร 
และฝ่ำยบริหำรท่ีส�ำคญั และสอดคล้องกบัแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
ทัง้นีท้กุต�ำแหน่งจะต้องผ่ำนระบบกำรคดัสรรทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ นำยยรรยงค์ สวสัดิ ์ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่7 สงิหำคม 2552 โดยเลขำ
นกุำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบทีส่�ำคญั ได้แก่ ท�ำหน้ำท่ีด�ำเนนิ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้    
เป็นไปอย่ำงรำบรืน่ถกูต้องตำมกฎหมำย จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร รวบรวมและเกบ็รักษำรำยงำนกำรประชมุให้ง่ำยแก่
กำรค้นหำ จดัเตรียมและจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุรวมทัง้รำยงำน
ประจ�ำปีให้กบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงำนก�ำกบัดแูล จดัท�ำและจดัเกบ็
รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และจดัส่งให้แก่หน่วยงำนก�ำกบัดแูล 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้กบัเผยแพร่ใน Website ดแูลให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
กรรมกำร และผูบ้รหิำรปฏบิตัใิห้ถกูต้องตำมกฎระเบยีบข้อบงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้
ตดิต่อประสำนงำนต่ำงๆ กบัหน่วยงำนดงักล่ำว รวมทัง้แจ้งข้อมลู
เกีย่วกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ให้กบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
และ ก.ล.ต. นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบริษทัฯ ยงัมีหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ
และค�ำปรกึษำในกำรเข้ำรับต�ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทัฯ รำยใหม่ 
ตดิต่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นสือ่กลำงระหว่ำง
ผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร ส่งเสรมิควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั Corporate Governance และให้ข้อมลูและ  
ผลกัดนัคณะกรรมกำรให้ปฏบิตัติำม รวมทัง้ให้มกีำรตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหลักกำรดังกล่ำว ให้ข้อมูลและ       
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรจดัท�ำรำยงำนต่ำงๆ   
ตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎข้อบังคบัต่ำงๆ ทีก่�ำหนดให้ต้องมกีำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชนเพือ่ควำมโปร่งใส เช่น กำรรบัทรำบภำระหน้ำที่  
เกีย่วกบักำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ฯ และดแูลกำรด�ำเนินกำร 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ     
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงำนก�ำกับทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระในกำรแสดงควำมคิดเหน็ มคีวำม  
เป็นอสิระในกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน ให้สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน โดย
ท�ำกำรทดสอบ กำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรประเมนิควำมเพียงพอ 
และควำมมปีระสทิธภิำพของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบมปีระสทิธภิำพ บรรลเุป้ำหมำย และ
เป็นไปตำมแผนงำนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว้
  


