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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี�านวนท้ังสิ้น 6 ท่าน (เดิมม ี7 ท่าน นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุได้ลาออกจาก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายนัทธพงศ ์ไชยกลุ ได้เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการแทนนางพนูพรรณ ไชยกลุ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ) 

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

อน่ึง บรษัิทฯ ไมม่กีรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษัิท และบรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหก้รรมการท่ีเปน็ผูบ้รหิาร

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืน และบรษัิทจดทะเบยีนมากกว่า 2 บรษัิท ท้ังนีไ้มนั่บรวมบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื และบรษัิท

รว่มทนุของบรษัิท ซึ่งบรษัิทฯ มคีวามจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดแูลการบรหิารจัดการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท ท้ังนีบ้รษัิทฯ มี

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารมากกว่า 1 ท่านท่ีมปีระสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1 นายประสาท ยูนิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

5 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

เลขานุการบรษัิทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสด์ิ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้ 6 คน ไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้ม 
ดังนี้

1. ไม่มปีระวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับ

ทรพัยซ์ึ่งได้กระท�าโดยทจุรติ

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา

หมายเหตุ: กรรมการล�าดับท่ี 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการท่ีมี

คณุสมบติัเปน็กรรมการอิสระตามขอ้ก�าหนดคณุสมบติักรรมการ

อิสระของบรษัิทฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารจัดการและด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับของบรษัิท ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบรษัิท 

2. มอี�านาจแต่งต้ังกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิท บุคคลใดๆ และ/

หรือบุคคลภายนอก จ�านวนหน่ึงให้เป็น คณะกรรมการบริหาร 

เพื่อด�าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลายอยา่งได้ เพื่อปฏิบติั

งานตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืนๆ เชน่ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ฯลฯ 

ตามความเหมาะสม รวมท้ังมอี�านาจแต่งต้ังและมอบอ�านาจให้

บุคคลอ่ืนใดด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ 

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอ�านาจ

ยกเลิก เพิกถอน ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง แก้ไข หรือ 

เปล่ียนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้ตามท่ีเหน็สมควร 

นอกจากนีใ้หม้อี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง 

ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งก�าหนดอัตราค่าจ้าง และค่า

ตอบแทนส�าหรับบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิาร ตามท่ีเหน็สมควร หรอืตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอื

คณะกรรมการสรรหาเสนอ
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3. อนุมติัและก�าหนดเปา้หมาย นโยบาย แผนการด�าเนินงานและ

งบประมาณประจ�าปีของบรษัิท รวมถึง ควบคมุดแูลการบรหิาร

และการจัดการของฝา่ยบรหิาร หรอืของบุคคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบ

หมายใหด้�าเนินงานดังกล่าว พรอ้มท้ังติดตามใหเ้ป็นไปตามเป้า

หมายและนโยบาย รวมท้ังแผนการด�าเนินงานท่ีคณะกรรมการ

บรษัิทได้ใหไ้ว้ 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง 

กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในโครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของบรษัิท ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบรหิาร 

5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน

และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง

6. พจิารณาอนุมติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้รว่ม

ทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการ

ต่าง ๆ 

7. ก�าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูลการบรหิารงานของบรษัิทยอ่ย

และ/หรอืบรษัิทในเครอื 

8. มีอ�านาจพิจารณาเพื่อน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ 

และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืน

สินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจ�าหน่าย

สนิทรพัยห์รอืการขายและเชา่กลับคืนสนิทรพัย ์ในกรณท่ีีมลูค่า

สุทธิทางบญัชมีากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีส�าคัญอันเก่ียวกับบริษัท 

หรือท่ีเห็นสมควรจะด�าเนินการน้ันๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

บรษัิท 

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี ้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ได้แก่ 

(ก) เรื่องใดๆ ท่ีกฎหมายก�าหนดใหต้้องได้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) เรื่องใดๆ ท่ีกรรมการมสี่วนได้เสยีและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย

หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบุใหต้้อง

ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การด�าเนินการเก่ียว

กับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์

ท่ีส�าคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้า

รว่มประชุม และจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม

และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ี

ส�าคัญ 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมา

เป็นของบรษัิท 

(ค) การท�า แก้ไข หรอืเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของ

บรษัิทท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน

เข้าจัดการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย

มวัีตถุประสงค์จะแบง่ก�าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหส์นธิหรอืข้อบงัคับ 

(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู้ 

(ฉ) การควบกิจการ หรอืเลิกบรษัิท 

(ช) การอ่ืนใดท่ีก�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบรษัิทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ด้วยคะแนนเสยีงดังกล่าว

ข้างต้น 

ท้ังนี ้เรื่องใดท่ีกรรมการ มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแยง้ทางผล

ประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการซึง่มสีว่นได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดัง

กล่าว ไมม่สีิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องน้ัน

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่ อช่วยในการบริหารงาน 

พจิารณากล่ันกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปรง่ใส ตามหลัก

การก�ากับกิจการท่ีดี ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การ

ก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มปีระสทิธิภาพ

สงูสดุ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะเปน็ผูพ้จิารณาก�าหนดเปา้หมาย

ของบรษัิทฯ และก�าหนดบทบาท และมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี

ใหแ้ก่คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยรายละเอียดโครงสรา้งของคณะ

กรรมการชุดยอ่ยท้ังสีชุ่ด มดัีงนี ้
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร

3 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4 ดร.ทัดธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหาร

5 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหาร

6 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร

7 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กรรมการบริหาร

8 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร 

2. บุคคลท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร อาจคัดสรร

จากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคล

ภายนอกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามรู้

ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความ

สามารถและปฏิบติัหน้าท่ีใหแ้ก่บรษัิทได้

3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษัิทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4. กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน 

หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเดียวกัน 

หรอืคล้ายคลึง และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิท ไม่ว่า

จะท�าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

เว้นแต่จะแจ้งใหท่ี้ประชุม คณะกรรมการบรษัิททราบก่อนท่ีจะ

มมีติแต่งต้ังกรรมการบรหิารเข้าด�ารงต�าแหน่ง

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

1. กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันท่ีได้

รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ

บริษัท สามารถปรับเปล่ียนวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บรหิาร ได้ตามท่ีเหน็สมควร ท้ังนี ้กรรมการบรหิารท่ีออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระ อาจถกูเลือกใหก้ลับเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหมไ่ด้ 

ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการบริหารทดแทนในกรณีท่ีต�าแหน่ง

ว่างลง คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังต่อไป

2. ลาออก

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดแูล มอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการ จัดท�านโยบาย 

เป้าหมาย แผนการด�าเนินงานงบประมาณประจ�าปี และรวมท้ัง

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาอนุมติั 

2. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อ

บังคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการด�าเนินงาน งบ

ประมาณประจ�าป ีและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทท่ีได้รบัอนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

3. ประเมนิผลการด�าเนินงานโดยรวมของบรษัิท ตลอดจนฝ่าย

งานต่างๆ ทกุไตรมาส 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�าหนดทิศทาง 

แนวทาง เพื่อก�าหนดภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรบัฝ่ายบรหิาร 

และฝา่ยจัดการ รวมท้ัง ก�าหนดแผนการด�าเนินงานหลักและเปา้

หมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด�าเนิน

งานประจ�าปีและงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับอนุมติจากคณะ

กรรมการ เพื่อใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการน�าไปด�าเนินการต่อ

ไป 

5. ควบคมุตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

และฝ่ายจัดการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท 

6. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด เพื่อให้แน่ใจ

ว่าการด�าเนินงานของบรษัิทเปน็ไปตามนโยบายของบรษัิท และ

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย

ภายในองค์กร 

7. พจิารณาเหน็ชอบหรอืมอี�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกยา้ย 

ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลา

กรซึง่เปน็ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ในต�าแหน่งต้ังแต่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยให้ประธาน

กรรมการบรหิารเปน็ผูม้อี�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
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ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่ง

ต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่า

ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบรหิารมหีน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนๆของผูบ้รหิาร เจ้าหน้าท่ี และลกูจ้างของบรษัิท รวม

ท้ังท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ แล้วน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท พจิารณาอนุมติั

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลง 

โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบัติ และขั้นตอนการ

ท�างานของแต่ละสายงาน แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

พจิารณาอนุมติั

10. กล่ันกรองและเสนอ งบดลุ บญัชกี�าไรขาดทนุ ประมาณการ 

กระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติั เพื่อน�าเสนอต่อท่ี 

ประชุมผูถื้อหุน้ (ถ้าจ�าเป็น) เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบรษัิท 

12. ดแูล มอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารและฝา่ยจัดการ จัดท�ารายงาน

เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของบรษัิทตลอดถึงงบการเงิน งบการ

ลงทนุ และปัญหาส�าคัญ หรอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณารบัทราบ และ/หรอื อนุมติั 

13. ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ใหส้อดคล้องกับ

แผนการด�าเนินงานและ งบประมาณประจ�าปี 

14. พจิารณาการเข้ายื่นหรอืรว่มในการประกวดราคา ในวงเงิน

ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

15. อนุมัติการซื้อเครื่องจักร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้ง

เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปี ละไม่

เกิน 100 ล้านบาท หรอืเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณท่ีีได้รบัอนุมติั

จากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการ

ด�าเนินงานหรอืงบประมาณประจ�าปีของบรษัิทแล้ว 

16. มอี�านาจอนุมติัการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์ หรอื

การขาย และเชา่กลับคืนสนิทรพัย ์ตามระเบยีบปฏิบติัเรื่อง การ

เลิกใช้ และจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืน

สนิทรพัย ์ในกรณท่ีีมลูค่าสทุธิทางบญัชมีากกว่า 1 ล้าน บาท แต่

ไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

17. พจิารณาการใหกู้้ยมืหรอืการกู้ยมื จัดหาเงินทนุ ขอหรอืให้

สินเชื่อ ค�าประกัน ลงทุนในตราสารท่ีกระทรวงการคลังหรือ

ธนาคารพาณิชยร์บัรองหรอืค�าประกัน หรอืตราสารอ่ืนใดท่ีเหน็

สมควร และใหน้�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพจิารณาอนุมติั 

18. น�าเสนอเรื่องต่างๆท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นส�าคัญและ

ควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั 

19. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท รวมท้ังมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติ

หน้าท่ีดังกล่าว 

4. การประชุม 

(ก) คณะกรรมการบรหิารจะต้องจัดใหม้กีารประชุมอยา่งน้อย 1 

ครั้งต่อเดือน และกรรมการบรหิารจะต้องเข้ารว่มประชุมอย่าง

สม�าเสมอ 

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาด�าเนินการ

ใดๆ ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการ

บริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการบริหารท้ังหมด 

จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม 

(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะ

กรรมการบรหิาร ใหก้รรมการบรหิารแต่ละคนมสีทิธิออกเสยีงได้

ท่านละ 1 เสยีง 

(ง) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบรหิาร จะต้องได้รบั

คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของ

คณะกรรมการบรหิารท่ีเข้ารว่มประชุม เว้นแต่ในการพิจารณา

และลงมติในเรื่องท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดัง

กล่าวข้างต้นจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ�านวนคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทท้ังหมด 

(จ) คณะกรรมการบรหิาร อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/

หรอื คณะท�างาน และ/หรอื บุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าท่ีกล่ันกรอง

งานท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื่อใหด้�าเนินงาน

ใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริหาร หรือเพื่อด�าเนินการใดแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบรหิารได้

อน่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการอนุมัติรายการท่ีท�าให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ

อ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตน

หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นได้เสยีหรอือาจมคีวามขดั

แยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิท

ท่ีเก่ียวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบรหิารจะ

ต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหพ้จิารณาและอนุมติัรายการดังกล่าว ภาย

ใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีการก�าหนด

ขอบเขตท่ีชัดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารท่ีมสิีทธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษัิทน้ัน จะต้อง

เป็นกรรมการบริหารท่ีได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอก

เท่าน้ัน ท้ังนี ้ ค่าตอบแทนให้เป็นตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทได้ก�าหนดไว้ 



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 65

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และใหเ้ปน็ไปตาม คู่มอื “หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนป ี2555” คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ จึงได้จัดให้มคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) เพื่อท�าหน้าท่ี

สรรหาและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะต้องน�าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

*ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ เปน็

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อให้การสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ กับคณะกรรมการชุดใหญ ่

คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เปน็ไปด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ จะมคีวามเปน็อิสระอยา่งเต็ม

ท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎบตัรฉบบันี ้

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ(Independent Director) และ/หรอืกรรมการท่ี

ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (Non –Executive Director) อยา่งน้อย 3 คน 

และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งต้ัง

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท่ีเปน็กรรมการอิสระ

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนสามารถขอรบั

ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมท้ังจาก

บุคลากรภายใน และภายนอกบรษัิทฯ ด้วยค่าใชจ่้ายของบรษัิทฯ 

ภายใต้งบประมาณท่ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

5. ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าท่ีสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เป็นไปด้วยความราบรื่น

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งต้ัง 

ท้ังนีก้รรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกใหก้ลับ

เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยได้รบัเสยีงข้างมากจากคณะกรรม

การบริษัทฯ ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการทดแทนในกรณีท่ี

ต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัด

เลือกกรรมการ และพจิารณาแต่งต้ังต่อไป

    

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

การพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิาร 

2. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี (Retainer fee) ค่าเบีย้ประชุม 

(Attendance fee) และค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากแนวปฏิบัติท่ีบรษัิทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู ่

ผลประกอบการของบรษัิทฯ ตลอดจนความรบัผดิชอบ ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ หรอืประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิารท่ีบรษัิทฯ ต้องการ

3. น�าเสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อ

ให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่า

ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องน�าเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4. ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประเมินผล

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารหากได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 
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5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ�าต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎบตัรในปท่ีีผา่นมาต่อ

ผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือ

หุน้ เป็นต้น

6. พิจารณาและท�าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบ

หมายแก่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว

การสรรหา มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีส่�าคญั ดงัตอ่ไปนี้

(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังในเรื่อง

ของจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และ

ความซบัซอ้นของธุรกิจ คณุสมบติัของกรรมการแต่ละคนในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลักท่ีบรษัิทฯ ด�าเนินกิจการอยู ่

(2) พจิารณาคณุสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเปน็กรรมการอิสระให้

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระ

อยา่งน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

(3) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่ อด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด�ารง

ต�าแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรบัสมคัรต�าแหน่งกรรมการ 

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลัก

เกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณา

บุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้

กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม 

(4) จัดท�าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการ

ปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจท่ีกรรมการบริษัท

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ และพัฒนาการ

ต่างๆท่ีส�าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

(5) จัดท�าแผนการสบืทอดงาน (Succession plan) และทบทวน

แผนการพฒันาประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ (Chief) รวมถึงผู้

บรหิารระดับสูง เพื่อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผนต่อเน่ืองให้มผีู้

สืบทอดงานในกรณท่ีีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธาน

เจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ (Chief) หรอืผู้บรหิารระดับสูงในต�าแหน่ง

น้ันๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เพื่อให้ การ

บรหิารงานของบรษัิทสามารถด�าเนินไปได้อยา่งต่อเน่ือง 

(6) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบรษัิท 

กรรมการอิสระ กรรมการชุดยอ่ย และ ผูบ้รหิารระดับสูง ได้แก่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ 

(Chief) รวมถึงผูบ้รหิารระดับสงู และผูบ้รหิารสงูสุดในสายบญัชี

หรอืการเงิน

(7) ด�าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ท่ีมีคุณภาพและ

คณุสมบติัเหมาะสมใหด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูง ต่อคณะ

กรรมการบรษัิทฯ เพื่อพจิารณาแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทน 

(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธกีาร และข้ันตอนการด�าเนินการประเมนิ

ผลงานผูบ้รหิารระดับสูงต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(9) ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดับสูงตามท่ีได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(10) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหา ตามท่ีคณะ

กรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

4. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้

มกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจ�าเป็นและเหมาะ

สม

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ

ก�าหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธานในการ

ประชุม นอกจากน้ันต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุม 

ทกุครั้ง 

3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อน

การประชุม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม

5. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม ท้ังนี ้กรรมการท่ีมสีว่นได้เสยีในเรื่องใดจะต้องไมเ่ข้ารว่ม

ในการพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องน้ัน

5. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงาน

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ และรายงานการ

ท�าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี โดย

เปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. จ�านวนครั้งในการประชุม

3. จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละ

คนเข้ารว่มประชุม

4. ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก�าหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ท่ีเปน็ผูท้รงคณุวุฒิ

ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบญัช ีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร ์และด้านบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ใน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร. เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย.์ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 

เปน็กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์  

วงศ์มุทธาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ดังต่อไปนี ้:-

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมปีระสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พจิารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึง่มคีวามเปน็อิสระเพื่อ

ท�าหน้าท่ีเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าวตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมท้ัง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัด

แยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรพัย ์ท้ังนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุม

ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิทฯ 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล

อยา่งน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

- ความเหน็เก่ียวกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ 

บรษัิทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

- ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

- ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

- จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่ม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

- ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

รบัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภาย

ใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย

ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบรษัิทฯ ยังคงมคีวาม

รบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชพีอ่ืนใดเมื่อเหน็ว่าจ�าเปน็ด้วยค่าใช้

จ่ายของบรษัิทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วย

งานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง

ต่าง ๆ ได้ 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอยา่งน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณจี�าเปน็เรง่ด่วน กรรมการตรวจสอบคน

ใดคนหน่ึง หรอืกรรมการคนใดคนหน่ึงของบรษัิทฯ อาจขอใหม้ี

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

2. การลงคะแนนเสยีง กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มสี่วนได้เสยีใด ๆ  

ในเรื่องท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสยีง

ใดเรื่องน้ันๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีิทธิออก

เสยีงลงคะแนน

3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จด

และจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน�าส่งคณะกรรมการตรวจ

สอบเพื่อการรบัรองและน�าสง่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อท่ีคณะ

กรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมี

ข้อสงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท�าดังต่อไปนีซ้ึ่งอาจมผีลกระ

ทบอยา่งมนัียส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ 

บรษัิทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบเหน็สมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการท่ีเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

2. การทุจรติหรอืมส่ิีงผิดปรกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีส�าคัญใน

ระบบการควบคมุภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน และได้มกีารหารอืรว่มกันกับคณะกรรม

การบรษัิทฯ และผู้บรหิารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรบัปรุงแก้ไข

เมื่อครบก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการแก้ไขดังกล่าว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง

อาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเปน็การด�าเนินการตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของบ

รษัิทฯ และตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ัง

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) ท่ีดี จะเปน็สว่นช่วยเพิม่มลูค่าของกิจการใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ มกีารเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจน

เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทฯ ใหส้งูยิง่ข้ึน บรษัิทฯ 

จึงจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งข้ึนมาเพื่อเปน็หน่วยงาน

ท่ีศกึษา ติดตาม ประเมนิ จัดล�าดับความส�าคัญ และใหค้�าแนะน�า

ในการป้องกันหรอืแก้ไขความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนได้ท้ังจากปจัจัย

ภายในและภายนอก เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง โดยเน้นใหม้กีารปฏิบติัตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ท้ังองค์กร เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายการบรหิารความเสีย่งท่ีก�าหนด

ไว้ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องก�าหนดเป้าหมาย 

ดัชนชีีวั้ดความเสีย่ง มแีผนปรบัปรุงความเสีย่ง และรายงานผล

การบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรม

การบรษัิทฯ รบัทราบในการประชุมทกุครัง้
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่ง

1 ศาตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 ดร. ทัดธีร์ ขยิ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 ดร. พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นางสาวศิริพร ภักดี กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 นายกรทักษ์ วีรเดชะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นางสาวสุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

12 นายขจร ธรรมจง กรรมการบริหารความเสี่ยง

13 นายสมชาย บิลแหละ กรรมการบริหารความเสี่ยง

*ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ

และผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานท่ีส�าคัญต่างๆ ของบริษัท 

จ�านวนไมน้่อยกว่า 5 คน 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง แบง่เป็น 2 กรณี

กรรมการท่ีมาจากกรรมการอิสระ ใหด้�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี 

ท้ังนี ้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกใหก้ลับ

เขา้ด�ารงต�าแหน่งใหมไ่ด้ หากในกรณท่ีีกรรมการออกหรอืว่างลง

ก่อนวาระไมว่่าในกรณใีด ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถแต่ง

ต้ังกรรมการอิสระท่านอ่ืนเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนได้ โดยมี

วาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ

ท่ีตนแทน

กรรมการท่ีมาจากผู้บริหารระดับสูง ให้ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอด

อายุการท�างานท่ียงัคงเปน็ผูบ้รหิารระดับสงูในฝา่ยงานน้ันๆ ใน

กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการท่ีมาจากผู้บรหิารระดับสูงจากฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมี

ต�าแหน่งหน้าท่ีเดียวกันหรอืเทียบเท่าเขา้เปน็กรรมการแทน โดย

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้

ตลอดไปจนกว่าจะได้รบัการเล่ือนขั้น ยา้ย ลาออก หรอืไล่ออก 

หรือเพราะเหตุอ่ืนใดอันท�าให้ไม่สามารถท�างานในต�าแหน่ง

หน้าท่ีดังกล่าวได้
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และจัดท�า

รายงานการบรหิารความเสีย่ง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ

ก�าหนดแผนการจัดการความเสีย่งท่ีเหมาะสม และน�าไปปฏิบติั

ใช้ภายในบรษัิทฯ 

2. ศกึษา ประเมนิ และติดตามความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึง

ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

(Integrated Risk Management) โดยใหค้รอบคลุมความเสีย่ง

หลักท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น

2.1 ปัจจัยภายใน

- ความเสีย่งจากการบรหิารธุรกิจ (Business Risk)

- ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk)

- ความเสีย่งด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk)

2.2 ปัจจัยภายนอก

- ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) 

- ความเสีย่งจากข้อกฎหมายหรอืนโยบายภาครฐั (Regulatory 

/ Political Risk) เป็นต้น

3. ดแูลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

อย่างต่อเน่ือง เพื่ อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมกีารปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม�าเสมอ เพื่อติดตามความเสีย่งท่ีมสีาระส�าคัญและด�าเนินการ

ใหม้กีารจัดการความเสีย่งท่ีเกิดขึน้อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างสม�าเสมอ เก่ียวกับ

ความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง การจัดการความเสีย่ง รวมถึง

สถานะความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นต่อบรษัิทฯ รวมถึงสิ่งท่ีต้องปรบัปรุง

หรอืแก้ไข เพื่อใหส้อดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสีย่งท่ี

ก�าหนด

6. ให้มอี�านาจแต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรอื บุคลากรเพิ่มเติม 

หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจ�าเป็น 

เพื่อศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง

7. จัดท�ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังก�าหนดเป้าหมายและแผน

งานในการด�าเนินการส�าหรบัปต่ีอไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 

8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด

เก่ียวกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบรษัิทฯ เพื่อขออนุมติัปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมหรอื

ใหเ้ป็นตามกฎระเบยีบข้อบงัคับของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะ

กรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม

อยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบองค์

ประชุม

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะถือตาม

เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้ารว่มประชุมในครั้งน้ันๆ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กับระเบยีบวาระการประชุมเพื่อเข้ารว่มการประชุมได้ตามความ

จ�าเป็น

5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

และต้องจัดท�ารายงานการประชุมสง่ใหกั้บคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งทกุท่านภายใน 14 วันท�าการภายหลังการประชุมเสรจ็

สิ้น

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิด

ชอบในการจัดเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการประชุม อันประกอบ

ด้วย การจัดเตรียมสถานท่ีการประชุม วาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานผลการด�าเนินการ

ในการบรหิารและจัดการความเสีย่ง รวมถึงสถานะความเสีย่งใน

แต่ละหวัข้อท่ีก�าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อใหค้วาม

มั่นใจว่า คณะกรรมการบรษัิทได้รบัทราบและตระหนักถึงปจัจัย

ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญต่อสถานะการด�าเนิน

ธุรกิจของบรษัิท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ดูแล ปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท และบริหารจัดการ การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการด�าเนิน

ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปขีองบรษัิท และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีก�าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรหิาร 

2. ก�ากับดแูลการด�าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบรหิาร

บุคคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและแผนการด�าเนินงานของบรษัิท ท่ีก�าหนดไว้โดยคณะ

กรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

3. มอี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวัล ปรบัขึ้นเงินเดือน 

ส�าหรบัพนักงานบรษัิทในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรษัิท หรอืบุคคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
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4. มอี�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บ�าเน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน 

พนักงานของบรษัิทในต�าแหน่งต�ากว่าผูอ้�านวยการฝ่าย 

5. อนุมติัการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไมว่่าจะเกิดเพยีงครั้ง

เดียวหรอืต่อเน่ือง) ไมเ่กินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และ ปีละไม่

เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบรหิารของบรษัิทไว้แล้ว และ/หรอืปรากฏใน แผนการ

ด�าเนินงาน หรอืงบประมาณประจ�าปีของบรษัิทแล้ว 

6. มอี�านาจอนุมติัการเลิกใช้ และการจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรอืการ

ขาย และเชา่กลับคืนสินทรพัย ์ตามระเบยีบปฏิบติัเรื่อง การเลิกใช้ 

และจ�าหน่ายสินทรพัย ์หรอืการขายและเช่ากลับคืนสินทรพัย ์ใน

กรณท่ีีมลูค่าสุทธิทางบญัชไีมเ่กิน 1 ล้านบาท 

7. การท�าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของ

บรษัิท ใหน้�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารพจิารณา เพื่อ

น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติั 

8. มอี�านาจอนุมติัการสั่งซื้อวัตถดิุบ ในวงเงินไมเ่กิน10 ล้านบาท

หรอื เทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน 

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังมอี�านาจ ด�าเนินการใดๆ 

ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว 

ท้ังนี ้ ในการด�าเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หรอื

ผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารหรอืบุคคล ท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ 

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) มสีว่นได้สว่นเสยี หรอืมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย และ/

หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอ�านาจ

ด�าเนินการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

รายชื่อ
ประชุม

กรรมการ
บริษัทฯ 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คา่ตอบแทน

ประชุม
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 
2562

1 นายสมนึก ไชยกุล 3/4 - - - 0/1

2 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล 4/4 - - 3/4 1/1

3 นายประสาท ยูนิพันธุ์ 4/4 - 1/1 - 1/1

4 นางพูนพรรณ ไชยกุล 3/4 - - - 1/1

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 4/4 4/4 1/1 - 1/1

6 รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 4/4 4/4 1/1 - 1/1

7 ศาสตราจารย์ ดร. ก�าพล ปัญญาโกเมศ 4/4 4/4 - 4/4 1/1

8 นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 1/1 - - - -

**บรษัิทฯ จัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562

***นายสมนึก ไชยกลุ และนางพนูพรรณ ไชยกลุได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป และนายนัทธพงศ ์ไชยกลุ ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนางพนูพรรณ ไชยกลุ โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป ) 

การประชุมคณะกรรมการ

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบในปหีน้าคือป ี2563 น้ัน บรษัิทฯ ได้ก�าหนดตารางการ

ประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปีแล้ว และได้แจ้งให้กับ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

และบรษัิทฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จ�านวน

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีท้ังนี้เลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีจัดส่ง

หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ วาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมไปใหกั้บกรรมการบรษัิทฯ เปน็การ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษาราย

ละเอียดการประชุมมาล่วงหน้า 
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แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination 

& Remuneration Committee) จะเปน็ผูพ้จิารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยจะเสนอค่า

ตอบแทนดังกล่าวใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติั ท้ังนี้

ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทาง การ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอยา่งเหมาะสมท้ังนีเ้พื่อ

สามารถดึงดดูและรกัษากรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ ให้

ท�างานกับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีใช้ในการพจิารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ 

• ผลประกอบการบรษัิทฯ 

• หน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการท่ีได้รบัมอบหมาย

• อัตราค่าตอบแทนโดยเฉล่ียของบรษัิท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน

โครงสรา้งของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�า

ปี ( Retainer Fee) และค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) 

2. แนวทางการก�าหนดคา่ตอบแทนส�าหรบั ผูบ้รหิารระดบั
สูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับผู้

บรหิารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สายงาน

ต่าง ๆ  ผูอ้�านวยการอาวุโส และผูอ้�านวยการ สายงานต่าง ๆ  ท้ังนี ้

ค่าตอบแทนต้องมคีวามเหมาะสมท่ีจะสามารถดึงดูดและรกัษา

ผู้บรหิารระดับสูงให้ท�างานให้กับบรษัิทฯ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีใช้

ในการพจิารณา ก�าหนดค่าตอบแทน คือ 

• ผลประกอบการของบรษัิทฯ 

• การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจ�าปี จะ

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวชี้วัดผลงานหลัก  

(Key Performance Indicator – KPI) 

• บรษัิทฯ จะน�าอัตราค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมและค่า

เฉล่ียของตลาดมาประกอบการพจิารณา 

นอกจากน้ันบริษัทฯ อาจจะขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

การบรหิารทรพัยากรบุคคลมาประกอบการพจิารณา โดยคิดค่า

ใช้จ่ายของบรษัิทฯ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด (พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  

หลักทรพัย)์

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มคีวามต้ังใจ และมจีรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่าย

จัดการและกลุ่มท่ีมผีลประโยชน์อ่ืนใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บรษัิทฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจ

ใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูม้วิีสัยทัศน์ มคีวามคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ ซื่อสัตยส์ุจรติ

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มคีวามต้ังใจ และมจีรยิธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ

3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บรษัิทฯ ได้อย่างเพยีงพอและเอาใจ

ใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรบัผดิชอบของตน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระอยา่งน้อย 3 คน

2. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวาม

ขัดแยง้

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หน่ึงคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�า

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ 

2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

3. เปน็ผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมคีวาม

รู ้ความเข้าใจถึงคณุสมบติั หน้าท่ีและความรบัผดิชอบในฐานะ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระด�าเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด คือมจี�านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึง

ในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไมน้่อยกว่าสามคน 

โดยแต่ละคนต้องมคีณุสมบติัดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท้ังนี ้ใหนั้บรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขัด

แย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

3. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม

กฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 

รวมท้ังคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูม้อี�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อ�านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

4. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ ในลักษณะท่ีอาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมท้ังไม่เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ ของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะ

ดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

ท้ังนีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ี

ท� า เ ป็ น ป ก ติ เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร  ก า ร เ ช่ า ห รือ ใ ห้ เ ช่ า 

อสังหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ

ให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมมีูลค่ารายการต้ังแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่  

20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�ากว่า ท้ังนีใ้หนั้บรวม

หนีท่ี้เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปก่ีอนวันท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน

5. ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญช ี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้สงักัดอยู ่เว้นแต่จะได้พน้จากการ

มลัีกษณะดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อยกว่า 2 ป ีก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

6. ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการเปน็ท่ีปรกึษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  

2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน

ด้วย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้ว ไมน้่อย

กว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งต้ัง

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไมม่ลัีกษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็ได้อยา่งเปน็

อิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 

วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดย

พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ท่ีจะ

สรรหามาน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจุบนั และอนาคต 

โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน
กรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 

5 คน และไมเ่กิน 12 คน และกรรมการไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบรษัิทฯ จะต้องเปน็ผูท่ี้มคีณุสมบติัตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด หา้มมใิหก้รรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอื

เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ

ด�าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่

จะแจ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมมีติแต่งต้ัง 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งต้ังกรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมาก

ตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังต่อไปนี้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง

2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นราย

บุคคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้

รบัการเลือกต้ังเปน็กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอื

จะพงึเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณท่ีีบุคคลซึ่งได้รบัการเลือกต้ังใน

ล�าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพงึมหีรอืจะ

พงึเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภาย

หลังจดทะเบยีนบรษัิทฯ น้ัน ใหใ้ช้วิธจัีบสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปหีลัง ๆ  ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสดุน้ัน

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รบั

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหมก็่ได้
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4. ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่า

วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง 

และมหีุน้นับรวมกันได้ไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุน้ท่ีถือโดย

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสยีง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่ 

บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม ่

ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่

อย่างมาก เพราะเป็นการสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจและ

การด�าเนินงานด้านต่างๆของบรษัิทฯ ก่อนท่ีจะเขา้ประชุมคณะ

กรรมการบรษัิทฯ ครั้งแรก ดังน้ันคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงได้

ก�าหนดเป็นนโยบายใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ โดย

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารและน�าส่ง

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานใหกั้บกรรมการใหม ่เชน่

ข้อบังคับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการ

บรษัิทจดทะเบยีน อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ จรยิธรรม

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ ค่า

ตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

และข้อมลูท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ และข้อมลูท่ัวไป รวมถึงข้อมลูผู้

บรหิารของบรษัิทฯ เปน็ต้น รวมท้ังจะได้รบัการเชิญเขา้รว่มการ

ปฐมนิเทศด้วย ซึ่งจะได้รบัเชิญเข้าเยีย่มชมกิจการของบรษัิทฯ 

และได้รับทราบข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ท้ังนี้กรรมการท่าน 

อ่ืนๆท่ีสนใจอาจเข้ารว่มการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

ส�าหรับกรรมการใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

กรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย บรษัิทฯ จะสง่เขา้รว่มอบรม โดยบรษัิทฯ จะ

เป็นรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ส�าหรบัปี 2562 นายนัทธพงศ ์ ไชยกุล ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบรษัิทฯ ท่านใหม ่และได้รบัการปฐมนิเทศจาก เลขานุ

การบรษัิทฯ และได้ผา่นการอบรมหลักสตูร DAP รุน่ท่ี 167/2019 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทฯ ได้แล้ว เมื่อวันท่ี 11 

พฤศจิกายน2562 แล้ว

การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมกีรรมการอิสระไมน้่อยกว่า 

1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และจะต้องไมต่�ากว่า 3 คน 

บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะ

เดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผูบ้รหิาร ท้ังนี ้ผูท่ี้จะได้รบัการ

คัดเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมคีณุสมบติั

ตามท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมกีรรมการอิสระอยา่ง

น้อย 3 คน บรษัิทฯ มแีนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

ในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับ

การคัดเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมี

ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามท่ี

กฎหมายก�าหนด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี�านาจ ในการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยก

ย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน 

บุคคลากรซึ่งเปน็ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ในต�าแหน่งต้ังแต่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จนถึงผู้อ�านวยการฝ่าย โดยให้

ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูม้อี�านาจในการด�าเนินการ 

ส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หากมกีารว่าจ้าง แต่ง

ต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้างและค่า

ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการบรหิารมหีน้าท่ีเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพจิารณาอนุมติั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการบริษัทฯ จ�ากัด จ�านวนบริษัทในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบรษัิทอ่ืน ไมเ่กิน 5 บรษัิท เพื่อใหก้รรมการมเีวลา

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ

หมาย และต้องรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบ หากมกีารเปล่ียนแปลง

ในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ท�าการประเมนิผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ โดยรวมท้ังคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

พิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามข้ีอดี และข้อบกพรอ่งประการใด

บ้าง ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคต

ตลอดจนเพื่อสรา้งความเขา้ใจอันดีในการปฏิบติังานรว่มกันของ

คณะกรรมการทกุท่าน
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การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บรษัิทฯ ท�าการประเมนิผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิารเปน็ประจ�าทกุป ีเพื่อก่อใหเ้กิดการพจิารณาค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมต่อท้ังบรษัิทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร โดยใช้

หลักเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ จดทะเบยีนสว่นใหญนิ่ยมใช ้และตกลงกัน

ล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินน้ันต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการ

เงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 

เปน็ต้น ปจัจัยท่ีใชใ้นการประเมนิผลท้ังในแง่การประเมนิโดยใช้

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยท่ีไม่ใช่

ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เปน็เกณฑ์ในการประเมนิ

ผลการปฏิบติังาน

ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) ได้แก่ รายได้ ก�าไรสุทธิ 

ก�าไรสุทธิต่อหุน้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (Return 

on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Return on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร ์

(Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีไมใ่ช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) ได้แก่ วิสัย

ทัศน์ ภาวะความเปน็ผูน้�า การบรรลตุามแผนกลยุทธ์ การบรหิาร

ความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบ

ริษัทฯ การติดต่อสื่อสาร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การ

ขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บรษัิทฯ มนีโยบายในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู 

ในด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และในด้านการบรหิารอยา่งต่อ

เน่ือง โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะเขา้รว่มการสมัมนาและการ

ฝึกอบรมท่ีจัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงาน ก.ล.ต. หรอื สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 

Director Certification Program (DCP) หรอื หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

บรษัิทฯ มแีผนการสบืทอดต�าแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจาก

บุคคลท้ังภายในและภายนอกบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มรีะบบการ

คัดสรรบุคคลากรท่ีมคีวามเหมาะสมเขา้มารบัต�าแหน่งกรรมการ 

และฝ่ายบริหารท่ีส�าคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอด

ต�าแหน่ง ท้ังนีท้กุต�าแหน่งจะต้องผา่นระบบการคัดสรรท่ีโปรง่ใส 

และเป็นธรรม 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ัง นายยรรยงค์ สวัสด์ิ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานุการบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 7 สงิหาคม 2552 โดยเลขา

นุการบรษัิทฯ มหีน้าท่ีรบัผดิชอบท่ีส�าคัญ ได้แก่ ท�าหน้าท่ีด�าเนิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้

เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดท�ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการ

ประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมรวมท้ังรายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงาน

ก�ากับดแูล จัดท�าและจัดเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และจัด

ส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับดูแล รวมท้ังผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน 

Website ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหาร

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผูติ้ดต่อประสาน

งานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมท้ังแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ใหกั้บตลาดหลักทรพัยฯ์ และ 

ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า

และค�าปรกึษาในการเขา้รบัต�าแหน่งของกรรมการบรษัิทฯ ราย

ใหม ่ติดต่อสรา้งความสัมพนัธ์กับผูถื้อหุน้ ท�าหน้าท่ีเปน็ส่ือกลาง

ระหว่างผูถื้อหุน้กับคณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร สง่เสรมิ

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Corporate Governance และให้

ข้อมลูและผลักดันคณะกรรมการใหป้ฏิบติัตาม รวมท้ังใหม้กีาร

ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามข้อก�าหนดของหลักการดังกล่าว ให้

ข้อมูลและค�าแนะน�าแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดท�า

รายงานต่างๆตามท่ีกฎหมายหรอืกฎข้อบงัคับ ต่างๆท่ีก�าหนดให้

ต้องมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปรง่ใส เช่น การรบั

ทราบภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการรายงานการถือหลักทรพัย์ฯ และ

ดูแลการด�าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ

ระเบยีบของบรษัิทฯ ตลาดหลักทรพัย์ฯ และหน่วยงานก�ากับท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบของบรษัิทฯ มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้

สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจ

สอบภายใน โดยท�าการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การ

ประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี

ประสทิธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และเปน็ไปตามแผนงานการตรวจ

สอบท่ีวางไว้

  


