
31 
          

8. การก ากับดูแล 
 
8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมี
ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิ่มมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มถินุายน 2560 ซึ่งครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการท่ีจะ
ได้รับสว่นแบง่ก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอย่างเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สทิธิ ออก
เสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิม่ทนุ เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น   

 จดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานท่ี และ
วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุอย่างครบถ้วน  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ี 
บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อย่างเตม็ท่ีและอิสระ  
เม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ 
 

โดยภายหลงัจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ
หุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
และการลงข่าวสารในหนงัสือพิมพ์ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการบริษัท เข้า
ร่วมการประชมุผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานอนกุรรมการชดุต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือ
ร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย  โดย
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายท่ี
จะเพิม่ทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามล าดบัวาระการประชมุ โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแตล่ะวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการ
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการ
ตดัสนิใจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ หรือน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้
เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ห้ามมใิห้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
เข้าใจและรับทราบเก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ด้วยความรู้ และทักษะในการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซ่ือสตัย์สจุริต และ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และรายย่อย โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานท่ีดี มีการ
เจริญเตบิโตอย่างมัน่คง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแขง่ขนั 

พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วน ร่วมในการ
ขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ สามารถพฒันาการด าเนินธรุกิจตอ่ไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติและจิตส านึกท่ีดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
เดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัติอ่พนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    
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ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการจดัหาสินค้า และ/หรือผลิตสินค้าท่ีมี
คณุภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน 
การรักษาความลบัของลูกค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความส าคญัต่อการก าหนดราคา
ขายและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้แก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียม 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสตัย์ในการด าเนิน
ธรุกิจ ไมเ่อารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้ รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธรุกิจ ตลอดจนปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสญัญา
ท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของทัง้
สองฝ่าย 

คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐาน
ของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนั และหลีกเล่ียงวธีิการไมส่จุริตเพ่ือท าลายคูแ่ขง่ 

ชุมชนและสังคม บริษัทฯ เน้นการปลกูฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการ
ใดๆ ท่ีขดัหรือผดิกฎหมาย 

  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน
ผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตผุลว่าการบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่ างมีสาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือท าหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั 
และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
  ในสว่นของงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าว
ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบญัชีและการเงินท าหน้าท่ีในการติดตอ่และให้ข้อมลู
ต่างๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความ
เป็นจริง และทัว่ถึง  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  จะมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม
ผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 
4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดงักลา่วจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุต่างๆ เพ่ือช่วย
ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดแนวทาง
และกลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคลอ่งตวั  
 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 6 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต ่าท่ีสดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแบง่แยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น              คน
ละบุคคลกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ าวนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการด าเนินงานของผู้บริหาร   ขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าท่ี
บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  และเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจนในอ านาจการด าเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิ
ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดแูลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดจะไมส่ามารถเข้ามามีส่วนในการอนมุตัิรายการ
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 
รวมตลอดถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบ
แสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส าหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จึงได้มีการก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในการอนมุตั ิการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูล
ทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายใน
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ ถึงแม้วา่ปัจจบุนั บริษัท
ฯ จะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แต่บริษัทฯ ก็ไ ด้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาท าการ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและ
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน ปัจจัย
ความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตแุละมีการก าหนดมาตรการใน
การตดิตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตดิตามความเส่ียงนัน้ๆ อย่างตอ่เน่ือง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนงัสือนัด
ประชมุพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
รวมทัง้ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ี
มีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการอนุมตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  
 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู้ บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้บริหารระดบัสงู ซึ่ง
รวมถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบตักิาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงาน
บญัชีและการเงิน เป็นประจ าทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ เพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัต ่ากว่ารองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมาตามล าดบั นอกจากนี ้ยังค านึงถึงหลกั
ยตุธิรรม สามารถอ้างอิงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั และเป็นคา่ตอบแทนท่ีสามารถรักษาผู้บริหารท่ี
มีคณุสมบตัติามท่ีบริษัทฯ ต้องการ รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้มีการปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ระบบการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: IOD) 
 
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทัง้สิน้ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีดงันี ้
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8.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาและอนมุตัิ 

3. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธรุกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคมุก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตันิโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดย
ฝ่ายบริหาร  

5. ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
6. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการ

สอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
7. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูลให้

มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธรุกิจของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

8. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่ว สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

9. จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาและอนมุตัิ 

10. ก ากบัและดแูลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด กฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส าคญั เท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท า
ขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว  
  

8.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายแ ละ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
8.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ

ประจ าปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาอนมุตัิ 
2. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนินธรุกิจ และงบประมาณ

ท่ีก าหนดไว้ และก ากบัดแูลให้การด าเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
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3. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ เป็นต้น โดยวงเงินส าหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัท่ีิผ่านการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. น าเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมถึง
พจิารณาอนมุตัอิตัราก าลงัคนท่ีไมอ่ยู่ในงบประมาณประจ าปี  

5. พจิารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทฯ และเสนอการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพ่ือเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทฯ อนมุตั ิ

6. มีอ านาจแตง่ตัง้หรือวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  
7. มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะอนุกรรมการท่ีแต่งตัง้ รวมถึงการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข คณะอนกุรรมการท่ีแตง่ตัง้ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

8. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไป

ตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

8.2.4 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
2. จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 
3. ก ากบัดแูลการด าเนินงานหรือการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมตัิท่ีผ่านการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 
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5. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอ านาจอนมุตัท่ีิผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  

6. มีอ านาจในการอนุมตัิอัตราก าลงัคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การก าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส 
และการแตง่ตัง้โยกย้ายพนกังาน รวมถึงพจิารณาก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง ส าหรับ
พนกังานระดบัต ่ากวา่รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป 

7. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกตา่งๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และ
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองค์กร 

8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานชดุตา่งๆ เพ่ือประโยชน์และประสทิธิภาพการจดัการท่ีดีและโปร่งใส 
และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคมุ
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพกิถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบ
อ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้สว่นเสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไมมี่อ านาจอนมุตักิารด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอต่อ
ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การก าหนดอ านาจอนุมัต ิ
บริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจอนมุตัสิ าหรับการด าเนินงานตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

1. การอนมุตักิารลงทนุจากงบลงทนุท่ีได้รับ
อนมุตัแิล้ว (บาท/โครงการ) 

< 10 ล้านบาท < 30 ล้านบาท > 30 ล้านบาท 

2. การอนมุตักิารลงทนุเกินจากงบลงทนุท่ี
อนมุตั ิ

20% 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

30% 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ 

> 30% 
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 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 
3. การอนมุตักิารลงทนุนอกแผนงบประมาณ < 5 ล้านบาท 

และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

< 10 ล้านบาท 
และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ 

> 10 ล้านบาท 

4. การอนมุตักิารสัง่ซือ้ / สัง่จ้างรายการ
ประเภททรัพย์สนิถาวร / คา่ใช้จ่าย
ด าเนินงานของกิจการ 

< 5 ล้านบาท < 10 ล้านบาท 
 

> 10 ล้านบาท 
 

5. การอนมุตักิารสัง่ซือ้ / สัง่จ้างรายการประเภท
ตกแตง่หรือปรับปรุงร้านค้าปลีกของบริษัทฯ 
หรือเคาน์เตอร์จ าหน่ายสนิค้าในห้างสรร
สนิค้า 

< 5 ล้านบาท < 10 ล้านบาท 
 

> 10 ล้านบาท 
 

 
8.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากบริษัทฯ ยงั
ไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดงักล่าว จากนัน้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 
 8.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นัน้ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายก าหนด  

2. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งใน

สาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
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หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถูก

เลือกเข้ามารับต าแหน่งใหมก่็ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล

ซึ่งมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ

เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียงั

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

6. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 
 8.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพจิารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้าน
อ่ืนๆ ประกอบกัน จากนัน้จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั ง้นี ้บริษัทฯ มี
นโยบายในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ท่าน 
 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตตอ่ 
ก.ล.ต. 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า  
2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
8.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  3 ท่าน 

โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิพิม่เตมิดงันี ้  

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  
 

8.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีสรรหา

และแตง่ตัง้ผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา ดงันี  ้
1. การพิจารณาคณุสมบตัิทั่วไป ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

ก าหนด 
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2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริษัทฯ 
3. มีการก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แยกจากประธานกรรมการบริษัท อย่าง

ชดัเจน เพ่ือสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดกรอบอ านาจหน้าท่ี และเปา้หมายการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

ให้มีการประเมนิผลงานเป็นประจ าทกุปี 
 
8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการท่ี มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการท่ีสนับสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ 
หรือลงทนุในธรุกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธรุกิจหลกัของบริษัทฯ ให้มีความ
ครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากธรุกิจหลกัหรือธรุกิจอ่ืนของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดงักล่าวเป็นธรุกิจท่ีมีศกัยภาพและ
การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในการก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายท่ี
ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดงักล่าว รวมถึงก าหนดกลไกการก ากับดแูลผ่านการ
เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน การได้มาและจ าหน่ายไปและการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดงักล่าว โดยใช้
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขอ งหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องท าหน้าท่ีในการก ากับดแูลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหาร
จัดการหรือด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษัทฯก าหนด ทัง้การติดตามเพ่ือประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพนิิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ท่ีอนุมตัิในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และเพ่ือ
การเตบิโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ 
 
8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงั
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน ไมว่า่การกระท าดงักล่าว
จะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูก
ลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

4. บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิตภิาวะของบุคคล
ดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดข้างต้น  
 
8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้แก่
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบญัชีและคา่
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงงบการเงินรวม นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนดงักล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีต้องช าระให้กับผู้สอบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด และ
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ได้มตอินมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นคา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงงบการเงินรวม  
 
8.7 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
  - ไมมี่ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




