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กฎบัตรในการบริหารจัดการ 

 

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 
1.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ซึ่งจะต้องมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และมีความเป็น
อิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ใน
ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท 

 
1.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

1.2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการ
พิจารณาทบทวนสอบทานจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ ตามความจ าเป็นและภาระหน้าที่ท่ีเพิ่มขึน้ 

1.2.2 คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็น
บคุคลเดียวกนัเพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
และการบริหารประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการมีอ านาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั 

1.2.3 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และมี
สว่นร่วมในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
และตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น 

1.2.4 ก าหนดให้มีกรรมการอิสระในจ านวนที่เหมาะสมกับการก ากับดูแลกิจการคือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 
คณุสมบตัิกรรมการ 
1.2.5 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและ

สนใจในกิจการของบริษัทฯ 
1.2.6 มีความซื่อสตัย์ สจุริต และมีจริยธรรมที่ดี 
1.2.7 มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ทัง้ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายตอ่บริษัท

ฯ และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
1.2.8 ใช้ดลุยพินิจที่เป็นอิสระเสมอ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถไว้วางใจได้ 
1.2.9 อทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจให้บริษัทฯอยา่งเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชมุของบริษัทเสมอ 
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1.2.10 ปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนดโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่ก าหนดโดยบริษัทฯ 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีกรรมการ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. ผศ.ดร.วิชยั โถสวุรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายชนะ สงิห์รุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร 
6. นายธานินทร์ ตนัประวตัิ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
7. นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นายสมภพ จโูลห์่ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
10. นางประครอง นามนนัทสทิธ์ิ กรรมการ 
 

1.3 ขอบเขตหน้าที่ 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มีมตใิห้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยสรุปอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบท่ีส าคญั ได้ดงันี ้

1.3.1 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ 

1.3.2 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
1.3.3 จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ  วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ  ซึ่ง

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
1.3.4 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ  
ได้เมื่อเห็นสมควร 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบ
อ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้น
เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไว้แล้ว  
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1.3.5 ก าหนดเปา้หมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุ ก ากบัดแูลการบริหาร
และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่  เร่ืองที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทนุ  การออกหุ้นกู้   การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ  การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  เป็นต้น 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทฯปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  อาทิเช่น  การท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน และการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

1.3.6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

1.3.7 ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
1.3.8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ  

หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั  หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั  หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

1.3.9 กรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทฯท าขึน้ และต้องรายงานการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือ รวมถึงกรรมการมีหน้าที่รายงานการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
และการปฎิบตัิหน้าที่อื่น ตามประกาศของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
อยา่งเคร่งครัด 

 
1.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น ตอ่บคุคลภายนอก ต่อ พรบ.บริษัท
มหาชน พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามกฏหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายตามกฏหมาย และตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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1.5 การประชมุ 

1.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของ
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสารข้อมลูตามที่เห็นวา่เก่ียวข้อง
หรือจ าเป็น 

1.5.2 จดัให้มีการสง่หนงัสอืเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อน
การประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้อง
ขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

1.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

1.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 
1.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการ ลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
1.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
 

1.6 การรายงาน 
คณะกรรมการมีนโยบายในการจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน แสดงควบคู่

กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
 

1.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
1.7.1 คณะกรรมการ มีนโยบายให้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วย

ตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

1.7.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เป็นการประเมินทัง้คณะ และรายบคุคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

1.7.3 บริษัท อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วไว้ใน
รายงานประจ าปี 
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2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบัดแูลกิจการให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการ 

 
2.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอยา่งน้อย 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอิสระทกุคน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการ
ก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

1.2.2 กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย 
1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลกูจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผ็มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมเ่ป็น
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
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6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้  

7. ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 
8. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท 
9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และไมเ่ป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบยีนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

11. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ ไทย วา่ด้วยคณุสมบตัิและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชนะ สงิห์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า

หน้าที่สอบทานความนา่เช่ือ ถือของงบการเงิน) 
โดยมี นางกรกมล เกลาเทยีน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.3 ขอบเขตหน้าที่ 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 และปรับปรุงโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 มมีตใิห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและพอเพียง 
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน CFO (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน) และสมห์ุบญัชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี) 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกั ทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่า รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 (ง) ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโชยน์ 
 (ช) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละคน 
(ซ) ความเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 
 (ฌ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.4 ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก และ
ตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
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2.5 การประชมุ 

2.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของ
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสารข้อมลูตามที่เห็นวา่เก่ียวข้อง
หรือจ าเป็น 

2.5.2 จดัให้มีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 
วนั ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการฯ
สามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ องค์ประชมุต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

2.5.4 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ๆ 

2.5.5 ในการออกเสียง กรรมการตรวจสอบ ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

2.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 

 
2.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
2.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
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3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
3.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ใน
การพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการโดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน และ
มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.2.2 มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลเพื่อการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้อย่าง
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 กรณีที่ต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถกูถอด
ถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการชุดนี ้เพื่อให้คณะกรรมการ
ชดุนี ้มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรนีโ้ดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการชุดนี ้
แทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการคนท่ีเข้ามาแทน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2555  มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. ดร. สรุเดช จนัทรานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายชนะ สงิห์รุ่งเรือง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
3.3 ขอบเขตหน้าที่ 

1. เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัอตัราคา่ตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในภายหลงั) 

2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการเป็นครัง้แรก 
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับ
เลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการด าเนินการเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และกลยทุธ์
ทางด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทัง้แผนงานพฒันาผู้บริหารของบริษัท 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก าหนดการให้โบนัสและการขึน้เงินเดือนประจ าปีของทัง้บริษัท โดยให้
เกณฑ์มาตรฐานในอตุสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 
 

3.4 ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือ
หุ้น บคุคลภายนอก และตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

3.5 การประชมุ 
3.5.1 จดัให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่

เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือ
จ าเป็น 

3.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

3.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทกุครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ 
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์
ประชมุ 

3.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 
3.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
3.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
 

3.6 การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
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3.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
 

4. กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
4.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่งตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท ในการก าหนดกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบ
หรือกระบวนการการบริหารจัดการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี ้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย 
 

4.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4.2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3

คน และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ 
4.2.2 มีความรู้ความสามารถในการก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท 
4.2.3 กรณีที่ต าแหนง่กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือ
การถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการชุดนี ้เพื่อให้
คณะกรรมการชดุนี ้มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรนีโ้ดยบคุคลที่เข้าเป็น
กรรมการชดุนี ้แทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการคนท่ีเข้ามาแทน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯยงัไมม่กีารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

4.3 ขอบเขตหน้าที่ 
4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยทุธ์ เปา้หมาย แนวปฏิบตัิ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิ 
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4.3.2 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 

4.3.3 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบตัิที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องในด้านธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 

4.3.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอทกุครัง้หลงัมีการประชุมคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4.3.5 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษัทเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เนื่อง 

4.3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

 
4.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตอ่ผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก และตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

 
4.5 การประชมุ 

4.5.1 จดัให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่
เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือ
จ าเป็น 

4.5.2 จดัให้มีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

4.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ทกุครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วย
กรรมการ เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบ
องค์ประชมุ 

4.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 
4.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
4.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
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4.6 การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบ และจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

4.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี

ละหนึง่ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานที่
จะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
 

5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
5.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้ขึน้เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท อยา่งเหมาะสม 
โดยได้ก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณธกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย 
 

5.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
5.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี

กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

5.2.2 มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยง
ทางด้านการปฏิบตัิงาน และความเสีย่งทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผกูพนัองค์กร 

5.2.3 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออก ตามวาระตามข้อ 
5.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถูกถอดถอน ให้
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการชุดนี ้เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี โ้ดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการบริหารความเสีย่งแทนอยู่ในต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยของคนท่ีเข้ามาแทน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯยงัไมม่กีารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  



 กฎบตัรในการบริหารจดัการ ปี 2560 

 หน้า 16 

 
5.3 ขอบเขตหน้าที่ 

5.3.1 ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสีย่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อยา่งเหมาะสมและมีแประสทิธิภาพ 

5.3.2 ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 
5.3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 
5.3.4 ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

 
5.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย โดยทีค่ณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก 
และตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

5.5 การประชมุ 
5.5.1 จดัให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่า
เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

5.5.2 จดัให้มีการสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนการประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

5.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทกุครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่ง
ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

5.5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

5.5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียง
อีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

5.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและ
ดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
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5.6 การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจดัท ารายงาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

 
5.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 
6.1 วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในการ ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารจัดการ และการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งท าให้สามารถสื่อสารนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปถึงระดบัปฏิบัติการ รวมถึง การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน อ านาจอนมุตัิในระดบัปฏิบตัิการ โดยมีการติดตามและวดัผลการปฎิบตัิการ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
6.2 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริหาร 

6.2.1 คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกจากกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร  

6.2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหนง่ 

6.2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และสามารถอทุิศเวลา และความคิดเห็นในการปฎิบตัิงาน ในฐานะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายเลศิชยั วงค์ชยัสทิธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายธานินทร์ ตนัประวตัิ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
3. นายภาณพุงศ์ วจิิตรทองเรือง กรรมการบริหาร 
4. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการบริหาร 
5. นายสมภพ จโูลห์่ กรรมการบริหาร 
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6.3 ขอบเขตหน้าที่ 
ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลกัปฏิบตัิตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ  และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้วตัถดุิบตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้าน
บาท (หกสบิล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท) 

6. อนุมตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมตัิขายสินค้า  การอนุมตัิให้ท าสญัญา
รับจ้างท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 60 ล้านบาท (หกสบิล้านบาท) 

7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงิน  หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

8. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสนิเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
(ยี่สบิล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท)  

9. อนมุตัิให้น าทรัพย์สนิของบริษัท  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกนัหนีส้นิของบริษัททกุประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมี
ขึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท)  
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10. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้านการ
ปฏิบตัิการอื่นๆ 

12. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงิน
คา่จ้าง  คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลกิจ้าง 

13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้  ตามที่
เห็นสมควร ทัง้นี ้จะไมม่ีการมอบอ านาจให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสยี  หรือมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน  เปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการหรือพนกังาน
บริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ  ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจให้กบับคุคลที่เก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย   

 
6.4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย โดยทีค่ณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก และ
ตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

 
6.5 การประชมุ 

6.5.1 จดัให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง
หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสารข้อมลูตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

6.5.2 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารทกุครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

6.5.3 กรรมการบริหารที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 
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6.5.4 ในการออกเสยีง กรรมการบริหารลงมติโดยมสีทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

6.5.5 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 

 
6.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร 

 
6.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริหาร จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
 

7. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 10, 17, 18 และ 20 ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 

โดยมีการการแบง่แยกอ านาจหน้าที่ในเร่ือง การก าหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกนัอย่าง
ชดัเจน บริษัทฯจึงก าหนดให้ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดงันี ้
 

1. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อบงัคบั ข้อ 20) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อบงัคบั ข้อ 
18) และการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับบริษัทฯ สนบัสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. มีบทบาทในการมอบหมายหน้าที่ ตามข้อบงัคบัของกิจการให้แก่รองประธานกรรมการ ในกรณีที่ คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ (ข้อบงัคบั ข้อ 17) 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าด ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่าย
เทา่กนั (ข้อบงัคบั ข้อ 10) 

6. ดแูล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
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8. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  
1. ก ากับ ดูแล และอนุมตัิเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นใดด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อ านาจนัน้ๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัท 

5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) และการจัดซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน  ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท (สบิล้านบาท)  

6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  40 ล้านบาท (สีส่บิล้านบาท) 

7. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  ล้านบาท 
(สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10  ล้านบาท (สบิล้านบาท) 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
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9. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้ นี ้จะไม่มีการมอบ
อ านาจช่วงให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซื อ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน  ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 

8. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้านบาท) 

9. อนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5  ล้านบาท 
(ห้าล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 5  ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 

10. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท  

11. มีอ านาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบริษัท  ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร  

12. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินยัการท างานภายในองค์กร 
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13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 
 ทัง้นี ้ กรรมการผู้ จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้ จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน  เปลีย่นแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จดัการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
 นอกจากนีก้รรมการผู้ จัดการอาจมอบอ านาจให้พนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจหลกัเกณฑ์ที่กรรมการผู้ จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจให้กบับคุคลที่เก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 
 

กฎบตัรในการบริหารจดัการฉบบันี ้ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
(การประชมุครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 11 สงิหาคม 2560) 


