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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 
ดงัน้ี:-   

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทั และ
ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทั
อยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการ
ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีของแต่ละปี โดยจะ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อน
ถึงวนัประชุม ส่วนกรณีวาระส าคญันั้นจะจดัส่งขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้สิบส่ี (14) วนั ก่อนถึงวนัประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา ยกตวัอยา่งวาระส าคญั เช่น วาระเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้กับกรรมการและ
พนักงาน (ESOP) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั และการเพิกถอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนัเชิญ
ประชุมล่วงหนา้เป็นเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

1.2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ก่อนการประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการบริษทัได ้ท่ี charoen.b@rhombho.co.th 

1.3. บริษทัมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึง
สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 



 

1.4. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 

1.5. บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุม
อยา่งครบถว้นเหมาะสม 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1. การแต่งตั้งกรรมการ 

 บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมแนบประวติัโดยย่อและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะ
เสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2.2. การถอดถอนกรรมการ 

 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน โดยจะมีวาระการ
ประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ง น าเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเป็นประจ าทุกปีดว้ย 

3. สิทธิในการอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

 บริษทัก าหนดให้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษทัตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจะแนบรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอ
เขา้รับการแต่งตั้ง ส านกังานสอบบญัชีท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ 
ค่าบริการอ่ืน (ถา้มี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษทัเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาอนุมติั 

4. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 

 บริษทัก าหนดการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรใหผู้ถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อหุ้น
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง 

5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม า่เสมอและทนัเวลา 



 

 บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษทัท่ี
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษทัหรือรับขอ้มูลผา่นช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ 

- เวบ็ไซตบ์ริษทั: www. rhombho.co.th 

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกราย โดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละ
คร้ัง บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ี
ผูถื้อหุ้นถืออยู่ คือ หน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมชดัเจนในสาระส าคญั และจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกราย ภายหลงัจากท่ีไดจ้ดัส่งรายงานต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้หลงัการประชุมเสร็จส้ิน
สิบส่ี (14) วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) 
วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อยยี่สิบส่ี (24) ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 

 บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และ
บทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน
สาม (3) วนัท าการ ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ
ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้นบริษทัจะปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  

 นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คง
ใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น จึงก าหนดให้
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 



 

- ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการน าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

พนักงาน : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนักงานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง บริษทัจึงก าหนดนโยบายให้มีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้ งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ โดยได้ยึดหลกัปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

- รักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

- การแต่งตั้ งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้ งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

- ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การ
ฝึกอบรม และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน 

- ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลกัษณะของงาน ผลการ
ปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

- ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวสัดิการท่ีพนักงานพึงไดรั้บโดยมีคู่มือพนักงานซ่ึงก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวธีิการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

คู่แข่ง : บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจ ภายใตก้าร
แข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี  

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั  

- ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 



 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

คู่ค้า : บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาและค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 
พร้อมทั้งคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยติุธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัเพ่ือป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฎิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

- บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการตอ้นรับดว้ยความจริงใจ  เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 
รวมทั้งบริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

- รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มี
การโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงอนัจะเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆของสินคา้และ
บริการของบริษทั 

- ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางการปฏิบติั
ดงัน้ี  

- ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจา้หน้ี 

- กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อเจา้หน้ี 
และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้
เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ชุมชนและสังคม : บริษทัใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีวา่บริษทัเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
ร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมอยา่ง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงัน้ี 

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซ่ึงค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

- มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

- ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 



 

- ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวติและทรัพยสิ์น อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานของรัฐ : บริษทัมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นธรรม 

 ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับพนกังานเพ่ือถือปฏิบติัดงัน้ี 

- พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดี
ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

- พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 

- พนกังานพึงใหค้วามเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

- พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 

- พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ืองเก่ียวกบั
การปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งต่อพนกังาน 
และต่อบริษทั 

- พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ  ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบัติหน้าท่ีในภายหน้า  หาก
หลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

- พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือ
ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

- พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 

- พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

- พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีได้รับทราบให้ผูบ้ังคบับัญชาโดยมิชักช้า  เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 

- พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัใหมี้สภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ประหยดั 
มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษ 

 กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ให้มีการ
พิจารณาตามโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ีใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผูพิ้จารณา
ในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษ



 

ตามความเหมาะสม แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก ไม่อาจอยู่
ในวนิิจฉยัของตน้สงักดัได ้ก็ใหน้ าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.rhombho.co.th 

 ในส่วนของงานด้านผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดมี้การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึง
ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยมีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง
ไม่น้อยกวา่สาม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนสาม (3) 
คน 



 

1.2 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวนส่ี (4) ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะ
เร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ี
ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งน้ีสามารถไดรั้บการเลือกตั้งให้กลบัเขา้มารับ
ต าแหน่งอีกได ้

1.4 บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัให้ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และ
ธุรกิจแขนงอ่ืนอย่างหลากหลาย เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆของบริษทั นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บริษทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ ผูบ้ริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย 
ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังนั้นบริษทัจึง
ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคล คนละคน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

 ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และการประชุมผูถื้อ
หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี รวมทั้ งการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด พร้อมทั้ งจดัส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 

2.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้ งน้ี คณะกรรมการจะจดัให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าให้เหมาะสมอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง ทั้งน้ี บริษทั
จะถือปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคบัต่างๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด



 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแล
กิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

2.2.1 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั
อย่างย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งจะด าเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงยดึถืออยา่งเคร่งครัดตามแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.2.1.1 การเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยรวม 

- บริหารจดัการบริษทัโดยน าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยุกต์ใชอ้ย่างเต็มความสามารถทุก
กรณี  รวมทั้งการตดัสินใจด าเนินการใดๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

2.2.1.2 การเปิดเผยขอ้มูล 

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะน ามาซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 

2.2.2 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และประชาชน 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนวา่จะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีดี  มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้ งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีให้ย ัง่ยืน โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้  ให้ไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มี
คุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม  โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่
บิดเบือนขอ้เท็จจริง  รวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีใหย้ ัง่ยนื 

2.2.2.3 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 



 

2.2.2.4 จดัท าระบบเพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการ
อยา่งดีท่ีสุดเพ่ือใหลู้กคา้และประชาชนไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.2.2.5 ไม่คา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกนัและ
ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

2.2.2.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้และประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบ
แจง้ใหลู้กคา้และประชาชนทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

2.2.2.7 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.2.3 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธ์กบัคู่คา้  คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 

 บริษทัค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้  โดยคู่คา้ของ
บริษทัพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ  อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็น
การแข่งขนั บริษทัจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และบริษทัจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีดี  และเป็นธรรมในการกูย้ืมเงิน
จากเจา้หน้ีและการช าระคืน  ดงันั้นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ 

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา  โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2.2.3.2 ความสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจากความจริง 

2.2.3.3 ความสมัพนัธ์กบัเจา้หน้ีทางการคา้ 

- รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ  รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัแก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์

- รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 

2.2.4 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี 

 บริษทัถือวา่พนักงานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ  จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังานบริษทัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 



 

2.2.4.1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรือเงินโบนสั 

2.2.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

2.2.4.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต
ใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระท า/การปฏิบติัตนของ
พนกังานนั้นๆ 

2.2.4.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันา  การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

2.2.4.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

2.2.4.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.2.4.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ี
การงานของพนกังาน 

2.2.5 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงใหค้วามส าคญัในเร่ือง
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.5.1 บริษทัจะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

2.2.5.2 คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

2.2.5.3 ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเน่ือง 

2.2.5.4 ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.5.5 บริษทัถือเป็นนโยบายหลกัในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

2.2.5.6 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

2.2.5.7 บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคมโดย
มุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

2.2.5.8 บริษทัยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมใหบุ้คลากรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งน้ี 
บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นกัการเมืองใดๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 



 

 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าว 

3. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง
ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัใน
ธุรกรรมนั้นๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบติัท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งจะมีการเปิดเผย
ไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

4. ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

5. การบริหารความเส่ียง 

 ตั้งแต่ปี 2558  เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณา
หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัเพ่ือให้
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
ประชุมร่วมกนั เพ่ือน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบริษทัถือเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้ งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ว่างบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน และไม่ใช่การเงิน มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
ในการประชุม กรรมการตอ้งแสดงความเห็น และใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจาก



 

มีเหตุสุดวสิัย ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัตอ้งรายงานจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม
ของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี  

2. ให้ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร โดยท่ีเป็นไปตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของ
บริษทั หากประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการมิไดก้ าหนดสถานท่ีท่ีประชุม ให้ใชส้ถานท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ จะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่กรรมการทุกคน เพ่ือให้ทราบถึง วนัเวลา สถานท่ีและวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
วนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนด
วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ
และฝ่ายจดัการ เพ่ือจดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสารดงักล่าวตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจและใชดุ้ลย
พินิจอยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุม เพ่ือจดัท า
เป็นรายงานการประชุมซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั นับตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือเสนอ
ใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัลงนาม และจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อการคน้หาและรักษาความลบัไดดี้ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

5. กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

6. การวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษทัคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ย ให้ระบุไวใ้นรายงาน
การประชุม  

7. คณะกรรมการบริษทัสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน นกักฎหมาย หรือพนักงานของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ให้เขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบ
ขอ้ซกัถามได ้

8. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 

 



 

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมดภายหลงัเข้ารับต าแหน่ง 

    ปี 2558 ปี 2559 
1. นายสุวชิ            ล ่าซ า 2/ 7/18 7/7 

2. นายวโิรจน์        หุตะจูฑะ 17/18 6/7 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ1/ 18/18 7/7 

4. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ1/ 18/18 7/7 

5. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้1/ 18/18 7/7 

6. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ 18/18 7/7 

7. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี2/ 7/18 7/7 

8. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง2/ 7/18 7/7 

หมายเหตุ :  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
  2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

 บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน ส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร จะสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
แต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ีเป็นตวั
เงิน ให้แก่ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ทั้งน้ีส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะน าเขา้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมติัทุกปี 

9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้
มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

10. การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาล ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บสารสนเทศท่ี



 

เช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเนน้ความโปร่งใส
ในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บริษทัท่ีมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอนัน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น  

- กรรมการ ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมาย และจ ากดัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

- บริษทัมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและอยา่ง
ทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท 
รวมถึงผา่นส่ืออ่ืนๆ ของบริษทั เพ่ือให้แน่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและเท่าเทียม
กนั 

11. การส่ือสารกบัคณะกรรมการ 

 บริษทัจดัให้มีช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมายส่ือสาร 
แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทั เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนด 

11.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัท 
 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee) ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นโครงสร้างองคก์ร หัวขอ้ท่ี 2.3-10 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 7/2559 (คร้ังแรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2559 ได้มีมติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 

11.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสุวชิ            ล ่าซ า ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวโิรจน์        หุตะจูฑะ กรรมการ 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ กรรมการ 

4. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการ  

5. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ กรรมการ 

6. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ กรรมการ 

7. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นางจิตติมา        สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
โดยมีนายเจริญ บุญมโนทรัพย ์เป็นเลขานุการบริษทั 



 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรวมถึงขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณประจ าปี  และทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

3. ควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงานและงบประมาณดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

4. รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นโดยสม ่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้ งใจและระมัดระวงั ในการ
ปฏิบติังาน 

7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

8. ก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

9. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร การ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัให้คณะ
หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และให้มี
การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

12. จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

14. รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ด าเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล
และควบคุมให้มีการก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจดัท ารายงานต่างๆ ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 

15. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบญัชี 
และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 

16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

17. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายใน4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี
ไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

21. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

22. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบริษทั 

23. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ
บริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให้มีความความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 นอกจากน้ี เร่ืองดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน  

- เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- นอกจากน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความรับเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

• การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 



 

• การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

• การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

• การออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

• การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบรวม หรือเลิกบริษทั 

• เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

24. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 
11.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นายสุวชิ       ล ่าซ า ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายชยัวฒิุ    จิตราคนี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทร์
ยง 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด  
โดยนายสุวิช ล ่าซ า  และนายชยัวฒิุ    จิตราคนี เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน (โปรดดูประวติัเพ่ิมเติมของกรรมการ
ตรวจสอบในเอกสารแนบ 1) 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินประจ าปี และรายไตรมาส 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะใหมี้การสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการ
ควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบัญชีภายนอก และผูจ้ดัการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 



 

3. สอบทานการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชี เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบบัญชี 
ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและความรับผิดชอบในการคดัเลือก 
ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก ากบัดูแลการท างานของผูส้อบบญัชี หรือการด าเนินการตรวจสอบอ่ืนใด รวมถึงสอบ
ทานหรือใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั 

ผูต้รวจสอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบ้ืองตน้ส าหรับบริการดา้นการตรวจสอบและบริการอ่ืนท่ีเสนอ
โดยผูต้รวจสอบบญัชี  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี 

5. ประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีตามความเหมาะสม เก่ียวกบัปัญหาและขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ 
รวมถึงการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จ ากดันั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเส่ียงของ
บริษทั รวมถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเส่ียงดังกล่าว 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกบัผูส้อบบญัชี
เก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสัมพนัธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผูส้อบบญัชีกับ
บริษทั ตลอดจนความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี 

7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั มาตรฐานการบญัชี และนโยบายบญัชี และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกับ
มาตรฐานบัญชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตดัสินใจทางบัญชีท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสินใจดงักล่าว 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

9. สอบทานและอนุมติัหรือใหส้ัตยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูกก าหนดให้
เปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

11. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ4 คร้ัง 

13. ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

14. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

15. ใหมี้อ านาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 

16. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม  

กฎบตัร (Charter)  
ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

19. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทั เช่น รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมี
ส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทั
หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก าหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. ดูแลให้บริษทัมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างต่างๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอ่ืน โดยท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมัน่ใจวา่ มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามท่ีเหมาะสม 

21. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพเก่ียวกบั
การปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทั 



 

22. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 (2)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเด่นดนยั        หุตะจูฑะ  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายดรงค ์            หุตะจูฑะ  กรรมการบริหาร 

3. นายศศิพงษ ์         ป่ินแกว้ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. จดัท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 
และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั 

3. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ ท่ี เก่ียวข้อง โดยเม่ือมีการด าเนินการแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัทราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การกูย้มืหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนั
การเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผูค้  ้ าประกัน เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ภายในวงเงินท่ีก าหนด ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใต้
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารจดัการ และก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข โดยใหค้รอบคลุม
รายละเอียดการคดัเลือก การว่าจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนักงานของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร 
หรือผูบ้ริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทหรือบุคคลท่ี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจแทนบริษทัท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

6. ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

7. มีอ านาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษทั หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจารณาและรายงานเร่ืองต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ดงัน้ี 

ก. ผลการด าเนินงานของบริษทัรายไตรมาส และประจ าปี ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

ข. รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบโดยทนัที เม่ือตรวจพบหรือมีเหตุใหส้งสยั  

ง. รายงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
10. มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในก าหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยูภ่ายใตข้อบเขตแห่ง

การมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนั้นๆ ได้

ตามสมควร  

 ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม
พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน1/ ต าแหน่ง 

1. นางจิตติมา         สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 16/2558 เม่ือวนัท่ี 29  

มิถุนายน 2558 
 
 
 
 
 
 



 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. ด้านการสรรหา 

1.1   ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2   พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ท่ีครบ
วาระ และ/หรือมีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม แลว้แต่กรณี 

1.3   พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผูบ้ริหารของบริษทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร  

1.4   ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทัทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

1.5   จดัท า ทบทวน และสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดงานและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

1.6   ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน  

2.1   จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารเพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2   ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3   พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

2.4   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5   รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของ
บริษทั 

2.6   ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ ตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 



 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1/ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายประเสริฐ     วรรณเจริญ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายศศิพงษ ์        ป่ินแกว้ กรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 16/2558 เม่ือวนัท่ี 29  มิถุนายน 2558 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ก าหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

3. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง 

4. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และน าเสนอวธีิการจดัการความ
เส่ียงนั้นๆ 

6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ งก าหนดแนว
ทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึง
ทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

8. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 (5) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน 
และงบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



 

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัและมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ก าหนดการเสนอโครงสร้างองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งพนกังาน 
และก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) 

4. ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษทั เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน งานดา้น
ปฏิบติัการและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 

6. เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยก ากบัดูแลอ่ืนๆ 

7. ดูแลติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน เพ่ือช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 

8. ดูแลใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

9. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั เช่น การบรรจุ 
แต่งตั้ ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และ
สวสัดิการต่างๆ 

10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
และ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษทั ทั้งน้ี ภายใตว้งเงินท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัตามตารางอ านาจ
อนุมติัของบริษทั 

11. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 

 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/
หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดก้ าหนดไว ้

 ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

 

 

 



 

11.2 สรุปตารางอ านาจอนุมตัริายการทีส่ าคญั 
เร่ือง ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

บริษทั 
ผู้ถือหุ้น 

1.การจดัท างบประมาณการลงทุน ประจ าปี - -   
2.การกูเ้งินและออกตราสารหน้ีต่อคร้ัง ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 
ไม่เกิน 50.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 50.00  
ลา้นบาท 

 

3.การอนุมติัขอซ้ือท่ีดิน สินคา้ การวา่จา้งก่อสร้าง/การ
ออกแบบ/การควบคุมงานก่อสร้าง และงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ไม่เกิน 20.00  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 50.00  
ลา้นบาท 

 

4. การอนุมติัให้ส่วนลดราคาห้องชุดแก่กบัลูกคา้  ไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 
หรือไม่เกินร้อยละ 

10.00 ของมูลค่าห้อง
ชุดแลว้แต่ค่าใดจะต ่า

กวา่ 

กรณีอ่ืนๆ -  

5. การอนุมติัขอซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 0.50 – 2.00  
ลา้นบาท 

2.00 – 5.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 5.00  
ลา้นบาท 

 

6. การก าหนดเง่ือนไขและอตัราค่า Commission ขาย -  -  
7. การบริจาคเพ่ือกุศลสาธารณะ ตามงบประมาณต่อคร้ัง 0.10 – 0.40  

ลา้นบาท 
0.40 – 1.00  
ลา้นบาท 

1.00 – 2.00  
ลา้นบาท 

ไม่เกินกวา่
ร้อยละ 10 

ของก าไรสุทธิ
หลงัภาษีรอบ
บญัชีปีก่อน

หนา้ 
หมายเหตุ :  - อ านาจอนุมติัดงักล่าวเป็นการพิจารณาต่อคร้ัง 
 - ตารางอ านาจอนุมติัข้างต้นได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 (คร้ังแรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2559  
- กรณีบริษทัจะเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อ านาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า ”รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ตามมาตรา 

89/12 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 

- กรณีบริษทัจะเขา้ท ารายการซ้ือหรือขายสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย อ านาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑ์การท า “รายการ
ไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 

 

11.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด 
 
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบับลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ตอ้งไม่มีประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัยีน่ค  าขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มีประวติัถูก
พิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บังคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ 
ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหนงัสือเวยีนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง



 

ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องท่ีอยู่ระหว่างตดัสิน โดยบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหา
คณะกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 
(1) การสรรหากรรมการบริษัท  

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ /หรือ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ
โดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่3 คน คุณสมบติัของกรรมการอิสระ
เป็นไปตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลหน่ึงเพื่อท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

4.1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

4.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ เพ่ือเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4.3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ
ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนดโดย
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์   

2. เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดีและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติั
หนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจ หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืน  ๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

4. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวสิยั 

5. กรรมการบริษทัไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะท าเพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง    



 

6. กรรมการบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึนไม่วา่โดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

7. คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในภายหลงั 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ถา้จ านวนกรรมการบริษทัไม่สามารถแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่อีกได ้กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 
ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกวา่ 2 
เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัก าหนดตั้งกรรมการบริษทั
แทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัดังกล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน  

3. กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งจะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ทั้งน้ี นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ
พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

(จ) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
(2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ (5) ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวม
หุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั 



 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั มาก่อนในระยะเวลาหน่ึง (1) ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว 

8. มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการของบริษทั 
 
คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการของบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2. มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

4. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั 

4.3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 



 

4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รับหรือให้กูย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ท าให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทั หรือตั้งแต่20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง1 
ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่2ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี  ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4.8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้งพนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ าหรือถือหุน้เกินร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

4.10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมโดย
มีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้



 

4.11. เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเป็นอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

4.12. เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

4.13. สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ทั้งน้ี นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบจะพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

(จ) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการบริษทัลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(ฉ) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจง้เป็นหนังสือ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน90 วนั เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคง
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 
(3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการบริหารตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนหน่ึงท่ีเป็นคณะ
กรรมการบริหารใหเ้ป็นประธานกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยสาม (3) คน ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึง และอาจ
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจ านวนหน่ึง 



 

3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกบัการนดัหมายการ
ประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม  

4. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง
คุณสมบติั หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตน รวมถึงตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

5. คณะกรรมการบริหารควรเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 

วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร 

1. กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม  ในกรณีท่ีกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระซ่ึงส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารกวา่สาม (3) คน คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการบริหารราย
ใหม่ให้ครบถว้นในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารท่ีเขา้มาแทนกรรมการบริหารเดิม นอกจาก
กรณีออกตามวาระ จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารท่ีตนเขา้มาแทน 

2. กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 

ข) ตาย 

ค) ลาออก 

ง) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

จ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยืน่หนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหน่ึง (1) เดือน  เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

 
(4) การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ี
เป็นผูบ้ริหารงานหน่ึง (1) คน และกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระสอง (2) คน รวมกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน ร่วมกนั
เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และควรเป็นกรรมการอิสระ  

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม 

 

 



 

วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจ
ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

2. เม่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุท่ีกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลท าให้จ านวนสมาชิกน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้
คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนให้ครบถว้นภายในสาม (3) เดือน
นบัแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีเขา้มาแทนกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีตนเขา้มาแทน   

3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก)    ครบก าหนดตามวาระ 

ข)   ตาย 

ค)   ลาออก 

ง)   พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  

จ)    ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ฉ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้า
อยา่งน้อยหน่ึง (1) เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทน
บุคคลท่ีลาออก  

(5) การสรรหาคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยจ านวน
หน่ึง (1) คน และอย่างน้อยอีกหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ รวมกันไม่น้อยกว่าสอง (2) คน ร่วมกนัเป็นคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุม
ทั้งองคก์ร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั
อยา่งเหมาะสม 

3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจแต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนธุรกิจ หรือ



 

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตลอดจนการจัดเต รียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณา
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบวาระซ่ึงส่งผลใหมี้จ านวน
กรรมการบริหารความเส่ียงต ่ากว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้ งกรรมการบริหารความเส่ียงรายใหม่ให้
ครบถว้นในทนัทีหรืออยา่งชา้ภายในสาม (3) เดือนนบัจากวนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้มาแทนกรรมการบริหารความ
เส่ียงเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้
มาแทน 

3. กรรมการบริหารความเส่ียงพน้ต าแหน่งพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 

ข) ตาย 

ค) ลาออก 

ง) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

จ) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ฉ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  

4. การลาออกของกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึง (1) 
เดือน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

 
(6) การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตามคุณสมบติั ดงัน้ี 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหา และคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ
บริษทั โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบหมาย ใหท้ าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั โดย
บริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเคร่งครัด ซ่ือสตัย ์ สุจริต และรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ ไม่ท าการใดท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบับริษทั 

11.4 นโยบายการป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ 

เพ่ือใหเ้กิดความยติุธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนั
การใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจึงมีนโยบายและวธีิดูแลกรรมการและผูบ้ริหารและพนกังานในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึง
ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 



 

1. บริษทัก าหนดแนวทางการเก็บรักษาขอ้มูลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. บริษทัหา้มไม่ให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและ
ท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจจะมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มาในต าแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือใชเ้พ่ือการชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ 

หรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทั ไม่ว่าทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความ

เสียหายแก่บริษทั ไม่ว่าทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ขอ้ก าหนดน้ีใหร้วมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

4. บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจจะมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงหน่ึง (1) 

เดือนก่อนท่ีบริษทัจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกว่าบริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวต่อ

สาธารณชนแลว้ และควรรออย่างนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้สาธารณชนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายหรือเป็นขอ้มูลท่ีมีความซับซอ้นมาก ควรรอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจาก

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนทราบแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั รวมทั้งหา้มบุคคลดงักล่าวและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย  

5. บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงบุคคลดงักล่าวรวมถึงคู่สมรสและของ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู ่มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้จดัท าและน าส่งภายในสามสิบ (30) วนัภายหลงัเขา้รับ
ต าแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้เก่ียวกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกคร้ัง โดยแจง้อยา่ง
นอ้ยหน่ึง (1) วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย เพ่ือรายงานต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายในสาม (3) วนัท าการนับแต่
วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

6. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จัดท าและน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายงัเลขานุการบริษทั ทั้ งน้ี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

7. บริษทัก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย 
ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าขอ้มูลรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั



 

ในคราวถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารระหวา่งปีไวใ้น
รายงานประจ าปี 

8. บริษทัให้ความส าคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าให้ผลประโยชน์
ของบริษทัลดลง หรือก่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน สญัญาจา้งแรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

9. บริษัทให้ความส าคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

10. บริษทัใหค้วามส าคญัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลใหก้บัพนกังานในระดบัต่างๆ ตามอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ 

11. กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่าง
การเจรจา ซ่ึงเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั บุคคล
เหล่านั้นจะตอ้งท าสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 

11.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1.ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2558 และปี 2559 ให้แก่ผูส้อบ
บญัชีโดย มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2558 ปี 2559 

1.ค่าสอบบญัชีประจ าปี 560,000 630,000 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 540,000 570,000 

รวม 1,100,000  1,200,000 

ในปี 2558 บริษทัจ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปีและค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลใหก้บับริษทั พีว ีออดิท จ ากดั  

ในปี 2559 บริษทัจ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลให้แก่บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั และจ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี
ใหก้บับริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 

ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
บริษทั 

 

 



 

2.ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee) 

บริษทัมีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีเช่น ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เป็นตน้ ในปี 2558  
และปี 2559 เท่ากบั 123,196 บาท และ 16,545 บาท ตามล าดบั 
 

11.6 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

 


