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กฎบัตรในการบริหารจัดการ 

 

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

1.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งจะต้องมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความ

เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ 

 

1.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1.2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการ

พิจารณาทบทวนสอบทานจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ ตามความจ าเป็นและภาระหน้าท่ี ท่ี

เพิ่มขึ้น 

1.2.2 คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็น

บุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับ

ดูแลและการบริหารประจ า ท้ังนี้ บริษัทฯได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการมอี านาจบริหารและอนุมัตวิงเงินไมจ่ ากัด 

1.2.3 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด 

และมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของ

ผู้ถอืหุน้และตอ่ผู้มสี่วนได้เสียอื่น 

1.2.4 ก าหนดให้มีกรรมการอิสระในจ านวนท่ีเหมาะสมกับการก ากับดูแลกิจการคือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

คุณสมบัตกิรรมการ 

1.2.5 มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและ

สนใจในกิจการของบริษัทฯ 

1.2.6 มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ และมีจริยธรรมท่ีดี 

1.2.7 มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีท้ังในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อ

บริษัทฯ และผู้มีผลประโยชนร่์วมกัน 

1.2.8 ใชดุ้ลยพนิจิที่เป็นอิสระเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจได้ 

1.2.9 อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทฯอย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้รว่มประชุมของบริษัทฯเสมอ 
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1.2.10 ปฏบัิตงิานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจที่ก าหนดโดยบริษัทฯ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯ มีกรรมการ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายน าพล เงนิน าโชค กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายชนะ สิงหรุ่์งเรือง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายเลิศชัย วงค์ชัยสทิธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร / กรรมการบริหาร 

6. นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 

7. นายภาณุพงศ ์วิจิตรทองเรือง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นายสมภพ จูโล่ห์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

10. นางประครอง นามนันทสิทธ์ิ กรรมการ 

 

1.3 ขอบเขตหน้าท่ี 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มมีตใิห้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี

และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุปอ านาจ

หนา้ที่และความรับผิดชอบท่ีส าคัญ ได้ดังนี้ 

1.3.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชขีองบริษัทฯ 

1.3.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1.3.3 จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่ง

ผู้สอบบัญชตีรวจสอบแลว้  และน าเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

1.3.4 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมอี านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

เห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพกิถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือ

อ านาจนั้นๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร 

  นอกจากนี้  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการ

ปฏิ บัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้า ท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร ทัง้นี้  การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการ

บริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
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มอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตไิวแ้ลว้  ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.3.5 ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม ก ากับดูแลการ

บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย  เว้นแต่ใน

เร่ืองดังต่อไปนี้  คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่  

เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งได้รับมตอินุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การ

ออกหุ้นกู ้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น หรือการซื้อ

หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ  เป็น

ต้น 

  นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมขีอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย

วา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิ เช่น  การท ารายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน และการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1.3.6 พจิารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ

ผู้จัดการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

1.3.7 ตดิตามผลการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

1.3.8 กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดียวกัน  และเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบริษัทฯ  

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็น

การแขง่ขันกับกิจการของบริษัทฯไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ู้อ่ืน  เวน้แต่จะได้แจ้งให้

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

1.3.9 กรรมการต้องแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัทฯท าขึ้น และต้องรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ รวมถึงกรรมการมีหน้าท่ีรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ / ถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการปฏิบัตหินา้ที่อื่น ตามประกาศของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

1.3.10 ก าหนดนโยบายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นโยบายบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องคก์ร (ERM) นโยบายตอ่ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) เป็นต้น โดยการอนุมัตินโยบาย ติดตาม

การก ากับดูแล การสนับสนุน ตลอดจนการผลักดันนโยบายให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติได้จริง  (อ้างอิง

ตามขอ้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีในมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น) พร้อมท้ังเป็นต้นแบบท่ีดีในการ

ท างานท่ีซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของนโยบายดังกลา่วข้างตน้ 
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1.3.11 คณะกรรมการ มีหนา้ที่สนับสนุน  ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน

ความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมการด าเนินงานท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างย่ังยนืของบริษัทฯตอ่ไป 

 

1.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มคีวามรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถอืหุน้ ต่อบุคคลภายนอก ตอ่ พ.ร.บ.

บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

1.5 การประชุม 

1.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่า

เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

1.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ

สามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

1.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนั้น จึงถอืว่าครบองคป์ระชุม 

1.5.4 กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นัน้ๆ 

1.5.5 ในการออกเสียง กรรมการ ลงมติโดยมสีิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีการลงมตมิเีสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสียงอกี 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

1.5.6 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและ

ดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 

 

1.6 การรายงาน 

คณะกรรมการมีนโยบายในการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 

 

1.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

1.7.1 คณะกรรมการ มีนโยบายให้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกับผลปฏบัิตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 
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1.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นการประเมินท้ังคณะ และรายบุคคล รวมท้ัง

เปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

1.7.3 บริษัทฯ อาจจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้

ในรายงานประจ าปี 
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2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแล

กิจการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ 

 

2.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทุกคน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วย

ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

1.2.2 กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มคีวามเป็นอิสระตามนยิามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1.0% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ โดยให้นับรวมหุน้ท่ีถอืโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

3. ไมม่ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ

บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ

เสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่คีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มคีวามขัดแย้ง รวมท้ังไม่เป็นผู้ 
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7. ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ด้วย 

8. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท 

9. ไมม่ลีักษณะอื่นใดที่ท าให้ ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน 

11. มหีน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 มมีตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ

จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายน าพล เงนิน าโชค กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชนะ สิงหรุ่์งเรือง กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะท า

หนา้ที่สอบทานความนา่เช่ือ ถือของงบการเงิน) 

โดยมี นางกรกมล เกลาเทียน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.3 ขอบเขตหน้าท่ี 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 และท่ีปรับปรุงโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มมีตใิห้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจหนา้ที่ดังตอ่ไปน้ี 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพยีง 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มกีารควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้ / ถอดถอน CFO (ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน) และสมุหบั์ญช ี(ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี) 

6. พจิารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ  ท้ังนี้  เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7. พิจารณาและประเมินธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Risk identify) และก าหนดมาตรการ / 

วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง (อ้างอิงตามข้อก าหนดขอบเขตหน้าท่ีในมาตรการต่อต้านทุจริตและ

คอร์รัปชั่น) สอบทานข้อมูลท้ังหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และลงนาม

รับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลา่ว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบด้วย ข้อมูลอยา่งน้อยดังตอ่ไปน้ี  

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอ้งครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบัิตติามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 (ง) ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี

 (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 (ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะคน 

(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏบัิตหินา้ที่ตามกฎบัตร 

(ฌ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถอืหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. ปฏบัิตกิารอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย  โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น 

บุคคลภายนอก และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.5 การประชุม 

2.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่า

เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

2.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย

กรรมการฯสามารถรอ้งขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนั้น จึงถอืว่าครบองคป์ระชุม 

2.5.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

2.5.5 ในการออกเสียง กรรมการตรวจสอบ ลงมติโดยมสีิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมตมิเีสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อ

เป็นการช้ีขาด 

2.5.6 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและ

ดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 

 

2.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดท ารายงาน

ผลการปฏบัิตหินา้ที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าป ีและลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

2.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้

เปรียบเทียบกับผลปฏบัิตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 
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3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

3.1  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แตง่ตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ฯ ในการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการโดยมจี านวนไมน่้อยกว่า 3 คน 

และมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.2.2 มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลเพื่อการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้อย่าง

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.3 กรณท่ีีต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือ

การถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการชุดนี้ 

เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ มีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี้โดย

บุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการชุดนี้ แทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการคนท่ีเข้า

มาแทน 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2555  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายชนะ สิงหรุ่์งเรือง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสทิธ์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

3.3   ขอบเขตหน้าท่ีและบทบาทคณะกรรมการสรรหา 

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) 

2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็น

คร้ังแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระและ
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สมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ 

3. พจิารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกล

ยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ รวมท้ังแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

3.4    ขอบเขตหน้าท่ีและบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประเมินผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อก าหนดการให้โบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปีของท้ังบริษัทฯ 

โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพจิารณาประกอบ 

2. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดอืนของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ 

 

3.5 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตาม

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ตอ่ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอก และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.6    การประชุม 

3.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรอืพนักงานของบริษัทฯ 

ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ

จ าเป็น 

3.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาก่อนการ

ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชนข์องบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

3.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย

กรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงถือว่า

ครบองคป์ระชุม 

3.5.4 กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นัน้ๆ 

3.5.5 ในการออกเสียง กรรมการลงมตโิดยมีสทิธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีการลงมตมิเีสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสียงอกี 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

3.5.6 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและ

ดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 
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3.7 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท ฯ 

รับทราบ และจัดท ารายงานผลการปฏบัิตหินา้ที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

3.8 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทัดฐาน

ท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกับผลปฏบัิตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 
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4. กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

4.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดกฎเกณฑ์ก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร 

รวมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

เหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ สามารถ

ปฏบัิตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย 

 

4.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม 

4.2.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ 

อย่างน้อย 3 คน และกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 1 คน เป็น

กรรมการอิสระ 

4.2.2 มีความรู้ความสามารถในการก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการก ากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.2.3 กรณท่ีีต าแหนง่กรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก 

หรือตาย หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการชุดนี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ มีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในกฎ

บัตรนี้  โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการชุดนี้แทน อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการคนท่ีเข้ามาแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม  
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4.3 ขอบเขตหน้าท่ี 

4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านก ากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัต ิ

4.3.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และผู้ปฏบัิตงิาน ในกิจกรรมดา้นก ากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัทฯ 

4.3.3 ก ากับดูแลให้มกีารปฏบัิตท่ีิสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในด้านก ากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัทฯ 

4.3.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอทุกคร้ังหลังมีการประชุม

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม 

4.3.5 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัทฯ เป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน าและเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้มกีารพจิารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

4.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดเกี่ยวกับก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ 

4.3.7 สนับสนุน  ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนท่ีบริษัท

ก าหนด  เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาอย่างย่ังยนืท้ังดา้นเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดลอ้ม 

 

4.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอก และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4.5 การประชุม 

4.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรอืพนักงานของบริษัทฯ 

ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ

จ าเป็น 

4.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ

พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จาก

เลขานุการบริษัทฯ 

4.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคร้ัง องค์ประชุมต้อง

ประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง

ขณะนั้น จึงถอืว่าครบองคป์ระชุม 
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4.5.4 กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นัน้ๆ 

4.5.5 ในการออกเสียง กรรมการลงมตโิดยมีสทิธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีการลงมตมิเีสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสียงอกี 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

4.5.6 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและ

ดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 

 

4.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ รับทราบ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธาน

กรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

4.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะ

ก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกับผลปฏบัิตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 
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5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

5.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งขึ้นเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมท้ัง

องคก์ร รวมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงสามารถปฏบัิตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย 

 

5.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน และผู้บริหารของแต่ละ

หนว่ยงานในบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการ โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้  

 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ต าแหนง่ 

1. กรรมการผู้จัดการ  ประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน การตลาดและขาย กรรมการ 

3. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน โรงงาน/วศิวกรรม กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน Supply Chain กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน บัญชีและการเงิน กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน สนับสนุนธุรกิจ กรรมการ 

7. ผู้อ านวยการฝ่าย / หรือผู้แทนของสายงาน พัฒนาธุรกิจ คณะท างาน 

8. หน่วยงานเลขานุการบรษิัท / หรือนิติกรบริษัท เลขานุการ / ผู้ประสานงาน 

 

5.2.2 มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยง

ทางด้านการปฏบัิตงิาน และความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร 

5.2.3 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก ตามวาระตาม

ข้อ 5.2.2 ได้แก่การพน้สภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถูกถอดถอน 

ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการชุดนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมจี านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี้  

 

5.3 ขอบเขตหน้าท่ี 

5.3.1 ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ี

เกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (อ้างอิงตามข้อก าหนดขอบเขตหน้าท่ีในมาตรการต่อต้าน

ทุจรติและคอร์รัปชั่น) 

5.3.2 ก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
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5.3.3 ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตติามกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 

5.3.4 ปฏบัิตหินา้ที่อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

5.4 ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯยังคงมคีวามรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น 

บุคคลภายนอก และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5.5 การประชุม 

5.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็น

วา่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

5.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

5.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน

ต าแหนง่ขณะนั้น จึงถอืว่าครบองคป์ระชุม 

5.5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพจิารณาหรอืออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

5.5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนน

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ

ออกเสียงอกี 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

5.5.6 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุม

และดูแลการปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 

 

5.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดท า

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการประเมินประจ าปตีอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 

6.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารมบีทบาทในการ ก ากับดูแลฝ่ายบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบาย

ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งท าให้สามารถสื่อสารนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯไปถึงระดับปฏบัิติการ รวมถึง

การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจอนุมัติในระดับปฏิบัติการ โดยมีการติดตามและวัดผลการปฏิบัติการ เพื่อ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบได้อยา่งต่อเนื่อง 

 

6.2 องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 

6.2.1 คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกจาก

กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

6.2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหนง่ 

6.2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นในการปฏบัิตงิาน ในฐานะกรรมการบริหาร 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. นายเลิศชัย วงค์ชัยสทิธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

2. นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

3. นายภาณุพงศ ์วจิิตรทองเรือง กรรมการบริหาร 

4. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการบริหาร 

5. นายสมภพ จูโล่ห์ กรรมการบริหาร 

 

6.3 ขอบเขตหน้าท่ี 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ฯ 

ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารตา่ง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ใน

การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ

และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีก าหนด 

โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
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1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง 

และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ โดยยึดหลัก

ปฏบัิตติามระเบียบ/ข้อก าหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

2. พจิารณาก าหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ์ การด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้ง

บรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ  ท้ังนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวตอ่ไป 

4. อนุมัตกิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้วัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 

ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) 

6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ท า

สัญญารับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับก าหนดเงื่อนไขใน

การเบิกถอนเงิน  หรือท านิติกรรมของบัญชเีงินฝากดังกล่าว 

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่น

ใดจากธนาคาร  หรอืสถาบันการเงิน  หรือบุคคลท่ัวไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 

20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)  

9. อนุมัตใิห้น าทรัพย์สินของบริษัทฯ  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัทฯ ทุกประเภทท่ีมีอยู่แล้ว

หรือจะมขีึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน  20 ลา้นบาท (ยี่สิบล้านบาท)  

10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมมีตอินุมัตใินหลักการไว้แลว้ 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้าน

การปฏบัิตกิารอื่นๆ 

12. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การ

ก าหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 

13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง

ใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
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คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ ห รืออ านาจ

นัน้ๆ ได้  ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี้ จะไมม่กีารมอบอ านาจให้แกบุ่คคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

การด าเนนิการ 

14. ด าเนนิการอ่ืนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

ท้ังน้ี  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการหรือ

พนักงานบริษัทฯ มอี านาจหนา้ที่ในการปฏบัิตงิานตา่งๆ  ตามหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารพจิารณาและอนุมัตไิวแ้ลว้ 

ท้ังนี ้การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

 

6.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น 

บุคคลภายนอก และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

6.5 การประชุม 

6.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ี

เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ

จ าเป็น 

6.5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองคป์ระชุม 

6.5.3 กรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพจิารณาหรอืออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ๆ 

6.5.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารลงมติโดยมสีิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงข้างมากเป็น

เกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็น

การช้ีขาด 

6.5.5 มกีารจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและ

ดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจัดการได้อยา่งต่อเนื่องและทันเวลา 
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6.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดท ารายงานผล

การปฏบัิตหินา้ที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าป ีและลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร 

 

6.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการบริหาร จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้

เปรียบเทียบกับผลปฏบัิตงิานอย่างมหีลักเกณฑ์ 
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7. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

 
             ประธานกรรมการ มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตามขอ้บังคับบริษัท ข้อ 10, 17, 18 และ 20 ของ บมจ.แอร์โรว์  ซินดิ

เคท โดยมกีารการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีในเร่ือง การก าหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจาก

กันอย่างชัดเจน บริษัทฯจึงก าหนดให้ประธานกรรมการ มบีทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อบังคับ ข้อ 20) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ข้อบังคับ ข้อ 18) และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ

กรรมการผู้จัดการ  

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. มีบทบาทในการมอบหมายหน้าท่ี ตามข้อบังคับของกิจการให้แก่รองประธานกรรมการ ในกรณีท่ี 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

(ข้อบังคับ ข้อ 17) 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่ความรับผิดชอบตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และตามนโยบายตอ่ต้านทุจรติและคอร์รัปชั่น 

5. เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสอง

ฝ่ายเท่ากัน (ขอ้บังคับ ข้อ 10) 

6. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
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8. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  

1. ก ากับ ดูแล และอนุมัตเิร่ืองเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามปกติของบริษัทฯ และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร หรอืบุคคลอื่นใดด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

แทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายใน

ระยะเวลาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได้   

2. ด าเนนิการหรือปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

3. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานส่งเสริม และให้การสนับสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (ERM และ 

CAC) เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการ

ตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย 

4. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ 

5. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อ านาจชว่ง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไมว่า่ภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อ

รายการไม่เกิน 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) และการจัดซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการ

ด าเนนิงาน  ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 40 ล้านบาท (สีส่ิบล้านบาท)  

7. อนุมัตกิารขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น  การอนุมัติใบเสนอราคาขายสินค้า การอนุมัติ

ให้ท าสัญญารับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้าน

บาท) 

8. อนุมัตกิารกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่นใด

จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลท่ัวไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  

ล้านบาท (สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสอืค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 10  ล้านบาท (สิบล้านบาท) 

9. ปฏบัิตหินา้ที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
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9. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 

2. ด าเนนิการหรือปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯ 

3. ด าเนนิการหรือปฏบัิตงิานสง่เสริม และให้การสนับสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM และ CAC) 

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย 

4. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ 

5. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบัิตงิานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบ

อ านาจชว่ง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ท้ังนี้ จะไม่มีการ

มอบอ านาจชว่งให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นการด าเนินการ 

6. ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่

วา่ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

7. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ

บริษัทฯ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

8. อนุมัตกิารใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดซือ้วัตถุดิบในวงเงินตอ่รายการ

ไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซือ้เครื่องมืออุปกรณห์รือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) 

9. อนุมัตกิารขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน่ การอนุมัตใิบเสนอราคาขายสินค้า การอนุมัติให้

ท าสัญญารับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 

10. อนุมัตกิารกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่นใด

จากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลท่ัวไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5  

ล้านบาท (ห้าลา้นบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 5  ล้านบาท (ห้าลา้นบาท) 

11. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

แลว้  แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัทฯ  

12. มอี านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ

การพน้จากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงาน

ท้ังหมดของบริษัทฯ  ยกเวน้พนักงานระดับผู้บริหาร  
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13. มอี านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ  และเพื่อรักษาระเบียบ  วนิัยการท างานภายในองคก์ร 

14. ปฏบัิตหินา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหนา้ที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 

 ท้ังนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย

คณะกรรมการบริษัทฯอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

 นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พนักงานบริษัทฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมี

รายละเอยีดการมอบอ านาจหลักเกณฑ์ท่ีกรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ท้ังนี้  การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรอืมีสว่นได้เสีย หรอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรในการบริหารจัดการฉบับนี้ ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ 

(การประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564) 


