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กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 รหสั BD-CT-001 

เรือ่ง “กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั” 
  

1. กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท 

ดว้ยบรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี

ดี (Corporate Good Governance) จึงไดก้ ำหนดใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัทขึน้ เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่

ส  ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีประสิทธิผล โปรง่ใส สรำ้งควำมนำ่เช่ือถือ และเพื่อ

สอดคลอ้งกบันโยบำยดงักลำ่วที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 จึงก ำหนดขอบเขต

หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทดงันี ้เพื่อใหก้รรมกำรบรษัิททกุคนตระหนกัถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ

เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

1.1  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษัิท คือ ตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีแตง่ตัง้โดยผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูข้บัเคลือ่นบรษัิทโดยมีบทบำทหนำ้ที่ในกำรก ำหนด

กลยุทธ์และนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทใหเ้จริญรุ่งเรืองและเกิดประโยชน์        

ที่สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุริต     

เพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Good 

Governance) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลในกำรส่งเสริมและสรำ้ง

ควำมน่ำเช่ือถือเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ตลอดจนสำธำรณชน และเช่ือว่ำกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลจะ

เอือ้ประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ และเพื่อใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันข์องบรษัิท คณะกรรมกำรบรษัิทจะตอ้งด ำเนินกำรโดยใชม้ำตรฐำน

จรยิธรรมสงูสดุ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

1.2  องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 

1.2.1 องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  ซึ่งตอ้งเป็นกรรมกำร
อิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษัิททัง้หมด แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน หรือตำมจ ำนวนที่
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด โดยกรรมกำรอิสระตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรบรษัิททัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร กรรมกำร 5-12 คน 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำร
บริษัทก็ได ้และอำจจะแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

(3) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรเพื่อให้มีกำร
แบง่แยกบทบำทอยำ่งชดัเจนและมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน 
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1.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) กำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษัิท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีควำม

โปรง่ใสและชดัเจนในกำรสรรหำกรรมกำร 

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะเป็นผูท้  ำกำรสรรหำและเสนอช่ือบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ

ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.3 เพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท โดยจะน ำเสนอช่ือบคุคลดงักลำ่วตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลอืกตัง้ตอ่ไป 

(3) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบรษัิทท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนที่

ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมกำรบริษัทที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่  2 ภำยหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง  ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ใน

ต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหนง่ ทัง้นี ้กรรมกำรบรษัิทท่ีออกตำมวำระนัน้อำจไดร้บัเลือกให้

กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได ้

(4) ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหก้รรมกำร
บริษัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด
เขำ้เป็นกรรมกำรบริษัทแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถดัไป เวน้แต่
วำระของกรรมกำรบริษัทที่ว่ำงลงจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน บคุคลซึ่งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
แทนที่ดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมกำรบริษัทท่ีตน
แทน 

(5) กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหนง่ต่อเนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้ด  ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ด ำรงต ำแหน่งตอ่ไปคณะกรรมกำรบรษัิท

ควรพิจำรณำอยำ่งสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว 

1.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1) กรรมกำรบรษัิทจะพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 

ก)   เสยีชีวิต 

ข)  ลำออก 

ค)  ขำดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

ง)   ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ  

  และมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำ 

  ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

จ)  ศำลมคี ำสั่งใหอ้อก 
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(2) กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกตอ่บริษัทลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั กำร

ลำออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ใบลำออกไปถึงบริษัท กรรมกำรบริษัทซึ่งลำออกดงักล่ำวจะแจง้กำรลำออก

ของตนใหน้ำยทะเบียนบรษัิทจ ำกดัทรำบดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีที่บริษัทน ำหุน้ของบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์

ฯ”) แลว้ กรณีกรรมกำรบริษัทลำออก หรือพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้ริษัท

แจ้งตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทันที โดยกรรมกำรบริษัทที่ลำออกหรือถูกถอดถอนสำมำรถชีแ้จงถึงสำเหตุ

ดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพยฯ์ ทรำบด้วยได้ ทั้งนี ้บริษัทต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้กับส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์("ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ”) เพื่อปรบัปรุงฐำนขอ้มูล

รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหถ้กูตอ้งตำมควำมเป็นจรงิดว้ย 

1.3 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรของบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) กรรมกำรบริษัทตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ      

มีควำมซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอทุิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตัิ

หนำ้ที่ใหแ้ก่บรษัิทอยำ่งเต็มที่ 

(2) กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือ

เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท ไม่วำ่

จะท ำเพื่อประโยชนข์องตนหรอืประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

โดยกรรมกำรบรษัิทตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สยีในสญัญำที่บรษัิทท ำขึน้ไมว่ำ่โดยตรง หรอื

โดยออ้ม หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 

(3) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะ

ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4) กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมที่บรษัิทก ำหนด และเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไวใ้น

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตอ้งเป็นบคุคลซึ่งสำมำรถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นทกุรำยไดเ้ท่ำ

เทียมกัน เพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์นอกจำกนัน้ ยงัตอ้งสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร

บรษัิทโดยใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้
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ทัง้นี ้นิยำมค ำวำ่ “กรรมกำรอิสระ” ของบรษัิทตอ้งเป็นกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(ก)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม      

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำร

อิสระรำยนัน้ ๆ  

(ข)   ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ        

ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อน

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น

ขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท  

(ค) ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่           

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี อีกทัง้ไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดส้ว่นเสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทัง้ใน

ดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ใน

ลกัษณะที่จะท ำใหข้ำดควำมเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 

กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่น

ใดในท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 

ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำร

ค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกันตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม ส ำหรบักำร

พิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั

บคุคลเดียวกนั 

(ง) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส 

พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท ผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิท

ยอ่ย
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(จ) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชนข์องกรรมกำรบริษัท ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ นอกจำกนีแ้ลว้ยงัตอ้งสำมำรถแสดงควำมเห็นหรอื

รำยงำนไดอ้ย่ำงมีอิสระ ตำมภำรกิจที่ไดร้บัมอบหมำยโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชนใ์ด ๆ และไม่ตกอยู่

ภำยใตอ้ิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภำยใตส้ถำนกำรณ์ใด ๆ ที่อำจบีบบังคับใหไ้ม่

สำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งตรงไปตรงมำตำมที่พงึจะเป็น  

 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี

อ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบัญชี 

(“หุน้สว่น” ดงักลำ่วหมำยถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกส ำนกังำนสอบบญัชี ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือช่ือในรำยงำน

กำรสอบบญัชีในนำมของนิติบคุคลนัน้) ซึง่มีผูส้อบบญัชีบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย

กวำ่ 2 ปี ก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระ 

(ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย (“หุน้ส่วน” ดงักล่ำวหมำยถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ      

ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือช่ือในรำยงำนกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพในนำมของนิติบคุคลนัน้) เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมี

ลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำ

ที่ร ับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น               

ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ทัง้นี ้ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่ก ำหนดขำ้งตน้แลว้ กรรมกำร

อิสระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 

Decision) ได ้
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 1.4  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบรษัิทให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ 
และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

1.4.2 ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรลงนำมในอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท รวมถึงช่ือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ลงลำยมือช่ือผกูพนับรษัิท 

1.4.3 พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็นเพื่อสนบัสนนุกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 

1.4.4 วำงโครงสรำ้งองคก์ร และก ำหนดต ำแหน่งหนำ้ที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขตำม
ควำมเหมำะสม 

1.4.5 แตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษัิท เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.6 พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และนโยบำยหลกัในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทท่ีเสนอโดยฝ่ำยบรหิำร 

1.4.7 ก ำหนดเปำ้หมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณของบรษัิท รวมถึงควบคมุก ำกบัดแูล 
(Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย วิสยัทัศน ์พันธกิจ แผนงำน งบประมำณที่ก ำหนดไว ้และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกำศ 
ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  ำคญั เท่ำที่ไม่ขดั
หรือแยง้กับกฎหมำยอื่น รวมทัง้จัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและ
เหมำะสม 

1.4.8 จดัใหม้ีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

1.4.9 ติดตำมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 

1.4.10 ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทมีระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และจดัใหม้ีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ
กำรสอบบญัชีที่เช่ือถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและ
เหมำะสม 

1.4.11 ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรบักำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรบัขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั คำ่ตอบแทน 
และบ ำเหน็จรำงวลัของพนกังำนในบรษัิท 

1.4.12 พิจำรณำอนมุตัิกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรลงทนุในธุรกิจใหม ่และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ใหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.13 พิจำรณำ และ/หรอื ใหค้วำมเห็นตอ่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอื กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีที่

ขนำดของรำยกำรไม่ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถำ้มี) ใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4.14 พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท และรำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบ

  ในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

1.4.15 ดแูลไมใ่หเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท 

1.4.16 สอบทำนกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน 

1.4.17 จดัใหม้ีกลไกในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 

1.4.18 ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนทุจริต           

คอรร์ปัชนัและจดัใหม้ีกำรปรบัใชน้โยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

1.4.19 พิจำรณำและทบทวนนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรม (Market Conduct) 

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

1.4.20 จดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บรษัิท 

1.4.21 พิจำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ำกบั

ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรบัและวิธีควบคมุเพื่อลด

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทอยำ่งเหมำะสม 

1.4.22 จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และรบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพื่อ

แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำ

และอนมุตัิ 

1.4.23 พิจำรณำและอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่ส  ำคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทและผูไ้ดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิทอยำ่งเป็นธรรม 

1.4.24 มอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร

บริษัทได ้ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักลำ่วจะตอ้งไมเ่ป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหก้รรมกำรหรอื

ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือำจ

มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดท ำกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย (ถำ้มี) 

1.4.25 แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในจ ำนวนอย่ำงนอ้ย

ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทรว่ม เพื่อใหม้ีกำรควบคมุกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของ

บรษัิท และกำรท ำรำยกำรตำ่ง ๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึง่รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร

ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส ำคญัใหค้รบถว้น

ถกูตอ้ง
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1.5 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท  
1.5.1 เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทและกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ก ำหนดวำระกำรประชมุรว่มกบั

กรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และเลขำนกุำรบรษัิท โดยดแูลใหม้ั่นใจวำ่ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวำระดงักลำ่วไดร้บักำร
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษัิท 

1.5.2 สนบัสนนุและสง่เสริมใหค้ณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมขอบเขตหนำ้ที่และควำม
 รบัผิดชอบ มีควำมระมดัระวงั เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์
สงูสดุขององคก์ร 

1.5.3 ก ำกบัดแูลกำรใชน้โยบำย และแนวทำงปฏิบตัิงำนเชิงกลยทุธข์องฝ่ำยจดักำร รวมทัง้ใหค้  ำแนะน ำและสนบัสนนุ
 กำรด ำเนินกิจกำรของฝ่ำยจดักำร ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจที่วำงเปำ้หมำยไว ้ 

1.5.4 เป็นผูน้  ำและปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ ส่งเสริม ก ำกับ 
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรบนหลกัควำมยั่งยืน ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำร 
และแนวปฏิบตัิตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 

1.5.5 รบัทรำบขอ้มูลธุรกิจที่เป็นประโยชนแ์ละจ ำเป็นจำกผูบ้ริหำรระดับสูง ใหค้  ำปรึกษำและสนับสนุนประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรในกำรพฒันำกลยทุธข์องบรษัิท 

1.6 กำรประชุม 

1.6.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหจ้ัดขึน้อย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมำยเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อำจรอ้งขอใหป้ระธำน
กรรมกำรบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได ้ในกรณีเช่นว่ำนีใ้หป้ระธำนกรรมกำรบริษัทก ำหนดวนั
ประชมุภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอ 

1.6.2 ประธำนกรรมกำร หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำและสถำนที่ในกำร

ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่สถำนท่ีที่ประชมุนัน้ อำจก ำหนดเป็นอยำ่งอื่นนอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนัเป็นทีต่ัง้

ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หรือสถำนที่อื่นใดตำมที่เห็นสมควร โดยที่เป็นไปตำมที่ระบุ

ในขอ้บงัคบัของบรษัิท หำกประธำนกรรมกำรหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรมิไดก้ ำหนดสถำนที่

ที่ประชมุ ใหใ้ชส้ถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทเป็นสถำนท่ีประชมุ 

1.6.3 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนัด

ประชุมโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือสง่มอบใหแ้ก่กรรมกำรบริษัทโดยตรง โดยระบวุนั เวลำ สถำนที่ และ

กิจกำรที่จะประชมุไปยงักรรมกำรบริษัท ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษำ

สิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น 

หรอืก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้
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1.6.4 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ตอ้งมีกรรมกำรบรษัิทมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท

ทัง้หมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรบริษัทใหร้องประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำน

กรรมกำรบริษัท หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบริษัทซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรบริษัทคน

หนึง่เป็นประธำนที่ประชมุ  

1.6.5 ขณะที่จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดที่มำประชมุ  

1.6.6 กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ใหถื้อเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่เขำ้รว่ม

ประชุม ยกเวน้กรณีที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งหรือขอ้บงัคบัของบริษัทก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น โดยกรรมกำรบริษัทคน

หนึ่งมี 1 เสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรบริษัทซึง่มีสว่นไดเ้สียในเรือ่งใดจะไมม่ีสิทธิเขำ้รว่มประชมุและ

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่

เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

1.6.7 คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรชดุย่อย ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

ภำยใน นกักฎหมำย หรือพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถำ้มี) ใหเ้ขำ้รว่มประชมุ หำรือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้

ซกัถำมได ้

1.6.8 เลขำนุกำรบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้จัดท ำรำย งำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

1.7 กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบริษัท 

 กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีขึน้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นกำร

 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิททัง้คณะและรำยบคุคล โดยแยกไดด้งันี ้ 

 1.7.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรบรษัิทรำยคณะ โดยครอบคลมุประเด็นในดำ้นตำ่ง ๆ ตำมแบบประเมิน

 ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดแ้ก่  

(1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 

(2) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

(3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 

(4) กำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 

(5) ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 

(6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำของผูบ้รหิำร 
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1.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรบรษัิทรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) โดยครอบคลมุประเด็นในดำ้นตำ่ง ๆ  

ตำมแบบประเมิน ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ 

(1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 

(2) กำรประชมุของคณะกรรมกำร 

(3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 

ทัง้นี ้ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมกำรบริษัทจะน ำไปใชเ้พื่อกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิท
ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิผลมำกขึน้ รวมถึงกำรใชผ้ลกำรประเมินเป็นขอ้มลู
ประกอบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรน ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทน
กรรมกำรบรษัิทซึง่ออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

1.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั  เบีย้ประชุม  บ ำเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน ์ 

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตำมขอ้บังคับหรือตำมที่ประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด ทัง้นี ้ไม่ว่ำค่ำตอบแทนจะถูกก ำหนดเป็น

จ ำนวนแนน่อน  หรอืก ำหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นกำรพิจำรณำเป็นครำว ๆ  ไป หรอืก ำหนดใหม้ีผลตลอดไปจนกวำ่จะมี

กำรเปลี่ยนแปลงก็ได ้และใหก้รรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษัทโดยไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังำนหรือลกูจำ้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นคณะกรรมกำรบริษัทในอนัที่จะไดร้บั

คำ่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรอืลกูจำ้งของบรษัิทอีกตำ่งหำกดว้ย 

1.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเสนอแนะแนวทำงแกไ้ข 

หรอืเปลีย่นแปลงตำมที่เห็นสมควร 

1.10 เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ในกำรนี ้

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้พิจำรณำแต่งตั้ง เลขำนุกำรบริษัทขึน้เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ               

ของคณะกรรมกำรบรษัิทและเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย และ

สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก ำหนด  

กฎบตัรของเลขำนกุำรบรษัิท ไวด้งัตอ่ไปนี ้
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1.10.1 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนกุำรบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ ตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งไดก้ ำหนดบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบส ำหรบัเลขำนุกำร
บรษัิทไวโ้ดยเฉพำะดงันี ้
(1) จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้รหิำร 

(2) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมี

สว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ของพระบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดม้ีกำร

แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรำยงำนนัน้ 

(3) ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรในขอ้กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมกำร

บริษัทตอ้งกำรทรำบและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกตอ้งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำร

เปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนด กฎหมำยที่มีนยัส  ำคญัแก่คณะกรรมกำรบรษัิท 

(4) จดัประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัทและขอ้

พงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ 

(5) บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมใหม้ีก ำร

ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

(6) ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นที่รบัผิดชอบตอ่หน่วยงำนที่ก ำกบับริษัทตำม

ระเบียบและขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเรื่องอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

(8)       จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) ทะเบียนกรรมกำรบรษัิท 

ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้  
ง) รำยงำนประจ ำปีของบรษัิท  
จ) รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

  (9)      รบัเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติ โดยรวบรวมขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสบืคน้อยำ่งอิสระ รวมถึงขอ้มลู 
            อื่นใดตำมที่ไดร้บัมำจำกผูร้อ้งเรยีน เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ ๆ 
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1.10.2 หลักในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนกุำรบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิ

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมกำรบรษัิท ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

(1)   กระท ำกำรโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส ำคญั 

(2)   ไมห่ำประโยชนจ์ำกกำรใชข้อ้มลูของบรษัิทท่ีลว่งรูม้ำ เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแลว้ หรอืใช้

ทรพัยส์ินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบัติทั่วไป

ตำมที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

1.10.3 กรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

แนวทำงกำรปฏิบตัิในกรณีที่เลขำนกุำรบรษัิทพน้จำกต ำแหนง่หรอืไมอ่ำจปฏิบตัิหนำ้ที่ได  ้

(1)   ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลขำนกุำรบริษัทคนเดิม

พน้จำกต ำแหนง่ หรอืไมอ่ำจปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

(2)   ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยใหก้รรมกำรบริษัทท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบัติหนำ้ที่แทนใน

ช่วงเวลำที่เลขำนกุำรบรษัิทพน้จำกต ำแหนง่ หรอืไมอ่ำจปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

(3)   ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทแจง้ช่ือเลขำนกุำรบริษัทตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่จดัใหม้ี

ผูร้บัผิดชอบในต ำแหนง่ดงักลำ่ว 

(4)   แจง้สถำนท่ีจดัเก็บเอกสำรตำมขอ้ 1.9.1 (8) ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  
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 2. กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Good  

Governance) จึงไดพ้ิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้ เพื่อเป็นเครือ่งมือหรือกลไกที่ส  ำคญัที่ช่วยท ำใหกิ้จกำร

ของบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี แบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท

ใหม้ีประสทิธิผล โปรง่ใส สรำ้งควำมนำ่เช่ือถือในกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยกำรทำงเงิน รวมทัง้เพื่อใหร้ะบบควบคมุภำยใน

มีกระบวนกำรก ำกับดูแลที่สนับสนุนใหก้ำรปฏิบัติงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษัิทจึงไดม้ีมติก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกำยน 

2561 เป็นตน้ไป ในกำรนี ้ขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงัตอ่ไปนี ้  

2.1 วัตถุประสงค ์ 

กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบจดัท ำขึน้เพื่อก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง

และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยบญัชีและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง

เพื่อใหค้วำมมั่นใจแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีวำ่กำรด ำเนินกำรของบรษัิทมีระบบตรวจสอบภำยในและระบบกำรควบคมุภำยในทีม่ี

ประสทิธิภำพ และเพื่อปอ้งกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2.2 องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 

2.2.1 องคป์ระกอบ 

(1)      คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระของบรษัิทจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน โดย

มีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คน เป็นผูท้ี่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่

ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได ้

(2)     คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ และอำจจะแตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระและเอกสำรส ำหรบักำร

ประชมุ น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

2.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตำมที่คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือ 

(2) เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุท ำใหก้รรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้จนครบก ำหนดวำระอันมีผลให้จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบเหลือน้อยกว่ำ 3 คน 

คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนต ำแหนง่กรรมกำร 
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ตรวจสอบที่วำ่งลงภำยใน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไมค่รบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำม

ต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรนี ้กรรมกำรตรวจสอบที่เขำ้ทดแทนจะ

อยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนเขำ้มำแทน 

(3) กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อกรรมกำรตรวจสอบคนใดด ำรง

ต ำแหน่งครบตำมก ำหนดวำระแลว้อำจไดร้บักำรพิจำรณำแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้

ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เห็นสมควร อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรตรวจสอบจะมี

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี เวน้แตค่ณะกรรมกำรบรษัิทจะเห็นวำ่บคุคลนัน้สมควรด ำรง

ต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทตอ่ไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท  

2.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1)   กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 

(ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 

(ข) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิท 

(ค) ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(ง) ลำออก 

(จ) เสยีชีวิต 

(ฉ) คณะกรรมกำรบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหนง่ 

(ช) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

 

(2)   กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระให้ยื่นหนังสือลำออกต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 เดือน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้จะได้

พิจำรณำแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออก 

(3)    ในกรณีที่บรษัิทน ำหุน้ของบรษัิทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ กรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออก 

หรือพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์  ทรำบทนัที โดย

กรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออกหรอืถกูถอดถอนสำมำรถชีแ้จงถึงสำเหตดุงักลำ่วใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบ

ดว้ยได ้ทัง้นี ้บริษัทตอ้งจัดส่งขอ้มูลดังกล่ำวใหก้ับ ส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อปรบัปรุงฐำนขอ้มูลรำยช่ือ

กรรมกำรและผูบ้รหิำรใหถ้กูตอ้งตำมควำมเป็นจรงิดว้ย 

2.3 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 เป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกำศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด
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 2.3.2 มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบตำมภำรกิจที่ไดร้บั                           

  มอบหมำย และสำมำรถใชด้ลุพินิจของตนไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

2.3.3  เป็นผูท้ี่มีควำมรู ้ควำมช ำนำญ และประสบกำรณด์ำ้นกำรบญัชีหรือกำรจดักำรดำ้นกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะ

สำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินไดอ้ยำ่งนอ้ย 1 คน 

2.3.4  ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทใหม้ีอ  ำนำจตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 

2.3.5 ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

2.4 ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้

2.4.1 สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ ถกูตอ้ง และครบถว้น 

2.4.2 สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล  

2.4.3 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในและกำรประเมินควำมเสีย่ง เก่ียวกบักำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

ตำมที่ส  ำนกัตรวจสอบภำยในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบดงักลำ่วมีควำมเสี่ยงที่จะท ำใหเ้กิดโอกำสกำรทจุรติ

คอรร์ปัชันที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทนอ้ยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกบั

รูปแบบธุรกิจของบรษัิท 

2.4.4 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ 

โยกยำ้ย และเลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบ

ภำยใน  

2.4.5 สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎ ประกำศ ระเบียบ ขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

2.4.6 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจำ้ง บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่ เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วม

ประชมุดว้ย อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

2.4.7 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษัิท 
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2.4.8 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
ของบรษัิท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ย
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน  ์

(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

2.4.9 รำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท  ำอยู่เป็นประจ ำ เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทจะไดท้รำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งระบคุวำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรือ่งตำ่ง ๆ  
ไว ้อยำ่งชดัเจน 

(ข) รำยงำนเก่ียวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

(ค) รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่คณะกรรมกำรบรษัิทควรทรำบ 

 

2.4.10 ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้
ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุง แกไ้ข ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

(ข) ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำร
ควบคมุภำยใน 

(ค) ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะ

กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน และไดม้ีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรแลว้ว่ำตอ้ง

ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร

เพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจ

รำยงำนสิง่ที่พบดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได  ้

2.4.11 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร

ด ำเนินงำนของบรษัิท ไดก้ระท ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบ ุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤติกำรณด์งักลำ่ว

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรบัทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ ใหค้ณะกรรมกำร

ตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และผูส้อบบญัชีทรำบ 

ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัที่ตอ้งแจง้ดงักลำ่ว และวิธีกำร

เพื่อใหไ้ดซ้ึง่ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤติกำรณน์ัน้ ใหเ้ป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

2.4.12 พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี งบลงทนุประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรพัยำกรที่จ  ำเป็นใน

กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมตัิกำร

ทบทวนปรบัเปลีย่นแผนงำนตรวจสอบในสว่นท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในใหส้อดคลอ้งตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บัอนุมตัิ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร

ปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน และประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี 

รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัหวัหนำ้ผูบ้ริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อหำรือประเด็นที่มีควำมส ำคญั อย่ำงนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรอยูด่ว้ย 

2.4.13 ใหม้ีอ  ำนำจเชิญกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หัวหนำ้หน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัทเขำ้หำรือหรือตอบขอ้

ซกัถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.4.14 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจที่จะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นวำ่จ ำเป็น

ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิท 

2.4.15 รว่มพิจำรณำผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตร

มำส 

2.4.16 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน

นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ

ผูบ้ริหำร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคญั ๆ ที่ตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด ไดแ้ก่ รำยงำนและบทกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร เป็นตน้ 
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2.4.17 รบัทรำบเรื่องรอ้งเรียน แจง้เบำะแสกำรกระท ำทุจริตคอรร์ปัชัน ทัง้ภำยในและนอกองคก์รที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตำมที่ไดร้บัแจง้ จำกคณะกรรมกำรสอบสวน และน ำเสนอเรื่องรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมกำร

บรษัิทรว่มกนัพิจำรณำลงโทษหรอืแกปั้ญหำดงักลำ่ว ตำมนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

2.5 กำรประชุม 

2.5.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ และอำจมีกำรประชมุพิเศษตำม

ควำมเหมำะสม โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชมุและแจง้ใหก้รรมกำรทรำบลว่งหนำ้และใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง

อย่ำงเพียงพอ ในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมรว่มกับผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ฝ่ำย

บรหิำร และผูบ้รหิำรที่รบัผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและกำรเงิน เพื่อสอบทำนงบกำรเงินทกุไตรมำส และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท หรือในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรจะมีกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำ

หรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ตอ้งพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์ตำมที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

2.5.2 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบจัดใหม้ีกำรประชุมเฉพำะกับผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วม

ประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอำจจดัเป็นกำรประชมุพิเศษเพิ่มจำกกำรประชมุปกติ หรือจดักำรประชมุ

กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มเป็นวำระหนึ่งของกำรประชมุปกติของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่มี

วำระอื่น ๆ อยูด่ว้ยก็ได ้

2.5.3 ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหป้ระธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยค ำสั่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรตรวจสอบก่อนวนัประชมุ

อย่ำงนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวำ่

นัน้ก็ได ้

2.5.4 องคป์ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำน วน

กรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสหรอืประจ ำปี ตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ในกำรสอบทำนงบกำรเงินเขำ้รว่มประชมุดว้ย 

2.5.5 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบติดภำรกิจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึ่งมำ

ประชมุเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

2.5.6 กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบใหถื้อเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรตรวจสอบที่เขำ้รว่ม

ประชมุ โดยกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่มี 1 เสยีง ในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในที่
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ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบผูม้ีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเรื่องที่

พิจำรณำหำ้มมิใหแ้สดงควำมเห็นและออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

2.5.7 คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ของบริษัท 

และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (ถำ้มี) ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ใหเ้ขำ้รว่มประชมุ หำรอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถำม

ได ้

2.5.8 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำน

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.6 กำรรำยงำน 

 

2.6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอื
หนำ้ที่อื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ เช่น รำยงำนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งควรจะตอ้งระบคุวำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน 

2.6.2 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ

กำรเงินและกำรด ำเนินงำน และไดม้ีกำรหำรือกับคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำร

ปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้ว่มกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำรเพิกเฉยตอ่กำร

ด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดท่ำนหนึ่งหรือคณะกรรมกำร

ตรวจสอบอำจรำยงำนสิง่ที่พบดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได  ้

2.6.3 กำรรำยงำนตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป รำยงำนกิจกรรมที่ท  ำระหวำ่งปีตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไว้

ในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท  

2.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหเ้ป็นกำรประเมินทัง้แบบคณะและรำยบคุคลอยำ่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผล

กำรประเมินในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบตัิงำน

ของตนเอง 
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2.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน และน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ 

2.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจพิจำรณำทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้มี) 

2.10 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำย มีควำม

โปรง่ใส อิสระ และสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อเสริมสรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่ผูถื้อหุน้ และเพื่อเพิ่มมลูค่ำใหกิ้จกำรของบรษัิท 

ในกำรนี ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในถือเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยใหบ้ริษัทบรรลุวัตถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติก ำหนดกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงำนทกุระดบัในบริษัทมีควำม

เขำ้ใจเก่ียวกับวตัถุประสงค ์บทบำทและหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 

2.10.1 วัตถุประสงค ์

กฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในจดัท ำขึน้เพื่อก ำหนดคณุสมบตัิ อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ควำมเป็น

อิสระ และกำรรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้

ผูป้ฏิบตัิงำนปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

2.10.2 คุณสมบัติของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีควำมเป็นอิสระและไมม่ีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบควบคมุ

ภำยใน ขอ้มลูทำงกำรเงินซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงหนงัสอื บญัชี เอกสำรประกอบกำรท ำบญัชี จดหมำย

โตต้อบระหวำ่งบรษัิทกบัหนว่ยงำนภำยนอก และรำยงำนตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ระบบปฏิบตัิงำนภำยในบรษัิท 

รวมตลอดถึงกำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิท 

(2) มีควำมรู ้ทกัษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน 

(3) มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎ ประกำศ ระเบียบ ขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิท 
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2.10.3 อ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) สอบทำนและรำยงำนควำมเช่ือถือได้และควำมครบถ้วนของขอ้มูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงิน       
กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบตัิงำน 

(2) สอบทำนระบบงำนท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนวำ่พนกังำนในบรษัิท
มีกำรปฏิบตัิงำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำย แผนงำน และระเบียบปฏิบตัิที่วำงไว ้รวมทัง้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎ ประกำศ ระเบียบ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น 

(3) สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเก็บรกัษำทรพัยส์นิ รวมถึงกำรทดสอบวำ่ทรพัยส์นินัน้มีอยูจ่รงิ และมีกำร
ใชง้ำนอยำ่งมีประสทิธิภำพและคุม้คำ่ 

(4) สอบทำนควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อพฒันำและปรบัปรุงใหม้ีประสทิธิภำพและมีควำมเหมำะสม
ยิ่งขึน้ 

(5) สอบทำนกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยในองคก์รเพื่อตรวจสอบว่ำพนกังำน
ระดับปฏิบัติงำนและระดับบริหำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในก ำหนดไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้น และเพื่อพฒันำประสทิธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนใหด้ีขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

(6) ตรวจสอบรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โอกำสกำรทจุรติ และประสทิธิภำพขององคก์รใน
กำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติภำยในองคก์ร 

(7) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไวว้่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตร งตำม
นโยบำย แนวปฏิบตัิ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก ำหนดและกฎหมำย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบ 
ควบคมุที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอตอ่ควำมเสีย่งดำ้นทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีอำจเกิดขึน้ 

(8) จดัท ำแผนตรวจสอบประจ ำปีและแผนตรวจสอบระยะยำวเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 

(9) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ขอ้เสนอแนะ วิธีและมำตรกำรในกำรปรบัปรุงแกไ้ข และ
ควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบรษัิท 

(10) ประสำนงำนกบัผูต้รวจสอบภำยในที่เป็นบคุคลภำยนอกและผูส้อบบญัชีเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท และประสำนควำมร่วมมือในกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท
ตลอดจนวิธีกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท 

 

(11) ปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษัิท 
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2.10.4 แนวทำงกำรปฏิบตัิงำน 

(1) ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนภำยในตำมแผนตรวจสอบประจ ำปีและแผนตรวจสอบระยะยำวที่

ไดร้บัอนมุตัิ เพื่อพิจำรณำวำ่พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรและระดบับรหิำรปฏิบตัิตำมแผนงำน นโยบำย และ

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ รวมถึงใหค้  ำแนะน ำกำรพฒันำหรือกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหด้ี

ขึน้ และติดตำมผลตอ่ไป 

(2) หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในควรจดัประชุมเพื่อสรุปผลกำรตรวจสอบภำยในและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และรว่มพิจำรณำแนวทำงปอ้งกนัและแกไ้ข และ/หรอื จดัประชมุเมื่อไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน 

(3) ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมขอ้เสนอแนะ และ/หรือ แนวทำง ท่ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในแจง้แก่หน่วยงำน

ภำยในของบรษัิท 

(4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท

รบัทรำบ 

2.10.5 กำรรำยงำน 

(1) รำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ และควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อรบัทรำบ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รำยงำนสรุปประเด็นส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบระหว่ำงงวด ประเด็นในรำยงำนครัง้ก่อนที่อยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรแกไ้ขและที่ยงัไมไ่ดด้  ำเนินกำรแกไ้ข 

(ข) รำยงำนกำรประชุมฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งระบคุวำมเห็นของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ่เรื่องต่ำง ๆ 
อยำ่งชดัเจน 

(ค) รำยงำนเก่ียวกบัควำมเห็นตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

(ง) รำยงำนผลกำรพิจำรณำเรือ่งรอ้งเรยีน 

(จ) รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทควร
ทรำบ 

(2) หำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถึงสิ่งที่มี

   ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบรษัิท และไดม้ีกำรหำรอืกบัคณะ

   กรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนด

   เวลำที่ก ำหนดไวร้ว่มกนั หำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในพบวำ่มีกำรเพิกเฉยตอ่กำรด ำเนินกำรแกไ้ข   

   ดงักลำ่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร ฝ่ำยตรวจสอบภำยในอำจรำยงำนเรื่องดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำร

   บรษัิทได ้
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2.10.6 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของฝ่ำยตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นกำรประเมินทัง้แบบคณะและรำยบคุคลอยำ่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ 

2.10.7 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในอำจพิจำรณำทบทวนกฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้มี) 
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3. กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

3.1 วัตถุประสงค ์ 

คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยดแูลบริหำรจดักำรและควบคุมกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมทัง้สง่เสริมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบำย แผนงำน เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด และควบคุมใหก้ำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วของบรษัิทเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตำ่ง 
ๆ ที่ออกโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับรษัิท
จดทะเบียน จึงไดด้  ำเนินกำรสรรหำและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและหลกัเกณฑท์ี่
บรษัิทก ำหนด  

โดยกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมี
ควำมชดัเจนในเรื่ององคป์ระกอบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ อ ำนำจหนำ้ที่ และเข้ำใจในบทบำทควำมรบัผิดชอบของตนเอง
และใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

3.2  องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพน้จำกต ำแหน่ง 

3.2.1 องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยสมำชิกจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน โดยประธำนกรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็น
กรรมกำรบรษัิท แตส่มำชิกคณะกรรมกำรบรหิำรไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิท 

(2) คณะกรรมกำรบริษัท จะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ในกรณีที่
พิจำรณำเห็นสมควรอำจเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึง่เป็นรองประธำนกรรมกำรบรหิำรก็ได ้

(3) คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรอำจจะแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อ
ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรเก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระและ
เอกสำรส ำหรบักำรประชมุ น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

3.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือ โดยจะตอ้งพิจำรณำจำกประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรประกอบวชิำชีพ
ของบคุคลนัน้ ๆ  

(2) กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิแต่งตัง้จนถึงวนัที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้แรกภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีไดพ้ิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ใหม ่
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(3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้แรกภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ทกุปี คณะกรรมกำรบรษัิท
จะตอ้งก ำหนดใหม้ีวำระพิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ในกำรประชุมดงักล่ำว โดยมี
วตัถุประสงคเ์ป็นกำรพิจำรณำคณุสมบตัิและควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรของ
บริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหค้ณะกรรมกำรบริหำรที่ครบวำระด ำรงต ำแหน่งต่อไป หรือแต่งตัง้บคุคลที่มี
คุณสมบตัิครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอรำยช่ือมำด ำรงต ำแหน่ง
แทนที ่

 

3.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1) กรรมกำรบรหิำรพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 

(ก)   ครบก ำหนดตำมวำระ 

(ข)   ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(ค)   ลำออก 

(ง)   เสยีชีวิต 

(จ)   คณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหนง่ 

 

(2) กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนังสือลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริหำรหรือ

ประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ในกรณีดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมกำร

บรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้ทดแทนกรรมกำรบรหิำรที่ลำออก 

3.3 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่น ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่ำง ๆ ที่ออกโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด

หลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) กรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็นบคุคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่จะเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำพียงพอที่จะอทุิศควำมรู ้

ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษัิทอยำ่งเต็มที่ 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทหรือเขำ้เป็น

หุน้สว่น หรือกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร

ของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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3.4  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงคข์อ้บังคับ นโยบำย 

ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสั่ง และกฎหมำยต่ำง ๆ รวมถึง กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท นอกจำกนัน้ ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ในกำร

พิจำรณำกลั่นกรองขอ้พิจำรณำต่ำง ๆ ที่จะไดม้ีกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ 

พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำม

ค ำสั่งของคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นครำว ๆ ไป นอกจำกนัน้ใหม้ีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

3.4.1 วำงแผน จดัท ำ และน ำเสนอนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย กลยทุธท์ำงธุรกิจ และแผนงำนประจ ำปีของบริษัท ให้

สอดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขนัในตลำด รวมถึงนโยบำยที่ส  ำคญัอื่น ๆ เช่น นโยบำยกำร

ต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชนั เพื่อขออนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำม

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ขอ้ก ำหนด และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อ

หุน้ของบรษัิท  

3.4.2 ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี โครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำร และอ ำนำจอนมุตัิต่ำง ๆ ของบริษัทเพื่อขอ

อนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

3.4.3 ควบคมุ ก ำกบัดแูล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนิน

ธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้ และอ ำนำจบริหำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษัิท 

3.4.4 มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินเพื่อกำรลงทนุ กำรจดัซือ้ จดัจำ้ง กำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน และกำร
ด ำเนินงำนตำ่ง ๆ ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทภำยในวงเงินหรอืกำรมอบ
อ ำนำจที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษัิท และมีอ ำนำจใหข้อ้เสนอแนะหรือควำมเห็นในเรื่องที่เกินกวำ่วงเงินหรือ
กำรมอบอ ำนำจที่ไดก้ ำหนดไวต้อ่คณะกรรมกำรบรษัิทเก่ียวกบักำรลงทนุ กำรจดัซือ้ จดัจำ้ง กำรกูย้ืมเงินจำก 

สถำบนักำรเงิน และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงคข์องบริษัท ทัง้นี ้กำร
กระท ำดงักล่ำวจะตอ้งอยู่ภำยใตป้ระกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรอืกฎหมำยอื่นใดในเรือ่งที่เก่ียวขอ้ง 

3.4.5 พิจำรณำและอนมุตัิ รวมทัง้แกไ้ข เปลี่ยนแปลง ในระเบียบงำน ค ำสั่ง ขอ้ก ำหนด หลกัเกณฑต์่ำง ๆ เก่ียวกบักำร

ปฏิบตัิงำน กำรควบคมุ และกำรบรหิำรงำนในทกุสำยงำน 
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3.4.6 พิจำรณำกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำรและน ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมำณ

ประจ ำปีของบริษัท ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำร

เปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และใหน้ ำเสนอ

คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป 

3.4.7 พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตำมงบลงทนุหรืองบประมำณที่ไดร้บัอนุมตัิ

จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมคู่มืออ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำก

คณะกรรมกำรบรษัิท 

3.4.8 พิจำรณำและรำยงำนเรือ่งตำ่ง ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดงันี  ้

ก) ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส และประจ ำปี ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

ข) เหตุกำรณท์ุจริต กำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย และกำรกระท ำที่ ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบโดยทนัที เมื่อตรวจพบหรอืมีเหตใุหส้งสยั 

ค) รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรหรอืคณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

 

3.4.9 พิจำรณำทบทวนตำรำงอ ำนำจอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำร

แกไ้ข (ถำ้มี) 

3.4.10 ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็น

ประจ ำทกุปี โดยค ำนึงถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำคำ่ตอบแทนพิจำรณำอนมุตัิ  

3.4.11 รบัผิดชอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ และ

รำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

3.4.12 รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำอนมุตัิแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของรองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ และ

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยงำนตำ่ง ๆ  เป็นประจ ำทกุปี โดยค ำนงึถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและควำมเสีย่ง

ที่เกิดขึน้ 

3.4.13 รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำอนุมตัิผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูช้่วย

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยงำนตำ่ง ๆ  

3.4.14 ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
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3.4.15 มอบอ ำนำจและหนำ้ที่ช่วงใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท ตำมขอบเขต

อ ำนำจ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร

บรหิำร 

3.4.16 มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นใดหนึง่คนหรอืหลำยคนปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด โดยอยูภ่ำยใตก้ำร

ควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะ

กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำร

อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมที่

เห็นสมควร 

3.4.17 ช่วยเหลือคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรสืบหำขอ้เท็จจริงตำมที่ไดร้บัแจ้งหรืองำนที่ไดร้บัมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรสอบสวนเรื่องกำรทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของ

ระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด

ของกฎหมำย 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตน

หรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) มีสว่นไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท 

หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่อง

ดงักลำ่ว โดยเรื่องดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่

กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้ปกติซึ่งเป็นไป

ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง

ก ำหนด 

3.5 กำรประชุม 

3.5.1 คณะกรรมกำรบรหิำรมีก ำหนดกำรประชมุไดต้ำมที่เห็นสมควร แตก่ำรประชมุตำมปกติตอ้งจดัขึน้อยำ่งนอ้ยเดือน
ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำ
กลั่นกรองเรือ่งที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ เวน้แตม่ีเหตจุ ำเป็นไมส่ำมำรถประชมุได ้โดยให้
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูเ้รียก
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือในกรณีจ ำเป็น กรรมกำรบริหำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อำจรอ้งขอใหป้ระธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรเรยีกประชมุกรรมกำรบรหิำรได ้ในกรณีเช่นวำ่นีใ้หป้ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนดวนั
ประชมุภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอ 
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3.5.2 ในกำรเชิญประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรหรือหรือบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำก

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรบริหำรก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 3 วนั เวน้แต่

ในกรณีจ ำเป็นเรง่ดว่นจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรอืก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได้ 

3.5.3 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้

ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่สถำนท่ีที่ประชมุนัน้ อำจก ำหนดเป็นอยำ่งอืน่

นอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษัทก็ได ้หำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือบคุคล

อื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำร มิได้ก ำหนดสถำนที่ที่ประชุม ให้ใช้สถำนที่ตั้ง

ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทเป็นสถำนท่ีประชุม 

3.5.4 องค์ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรบริหำรทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรติดภำรกิจไม่สำมำรถ

เขำ้ร่วมประชุมได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรบริหำร ใหร้องประธำนกรรมกำรบริหำรท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่

ประชมุ ถำ้ไมม่ีรองประธำนกรรมกำรบรหิำร หรอืมีแตไ่มส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบรหิำรซึง่มำประชุม

เลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3.5.5 กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรใหถื้อเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรบริหำรที่ เขำ้ร่วมประชุม       

โดยกรรมกำรคนหนึ่งมี 1 เสียง ในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรบริหำรผูม้ีสว่นไดเ้สยีใด ๆ ในเรื่องที่พิจำรณำหำ้มมิใหแ้สดงควำมเห็น

และออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

3.6 กำรรำยงำน 

3.7.1 ในกำรบนัทึกกำรประชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรหรือผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว  

3.7.2 คณะกรรมกำรบริหำรรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท จึงมีหนำ้ที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบรษัิท ตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม 

3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดใหม้ีขึน้ทุกปี อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมกำร
บริหำรจะเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบคณะและรำยบคุคล และใหร้ำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จำกนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะเป็นผูร้วบรวมผลกำรประเมนิ
และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ  
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3.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร 

3.9.1 ส ำหรับค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรบรหิำรตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพื่อพิจำรณำ 

3.9.2 ส ำหรบัเงินเงินโบนัสของคณะกรรมกำรบริหำรที่มิไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือมิไดด้  ำรง

ต ำแหนง่เป็นผูบ้รหิำร ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน  

3.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรอำจพิจำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้มี) 
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4. กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

4.1  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นกลไกที่ส  ำคญัประกำรหนึง่ของกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดีเพื่อเสรมิสรำ้งควำมมั่นใจวำ่บรษัิทมีกระบวนกำรในกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ตลอดจนคดัเลือกบุคคลตำม

กระบวนกำรสรรหำที่ไดก้ ำหนดไว ้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

รวมตลอดทัง้มีรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ 

และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรที่เหมำะสม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ

อนมุตัิต่อไป และปฏิบตัิงำนดำ้นอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้แลว้แตก่รณี  

ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนฉบับนีข้ึน้เพื่อให้

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทกุคนตระหนกัถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตนและน ำมำซึ่งกำรปฏิบตัิ

หนำ้ที่ไดอ้ยำ่งถกูตอ้งสมบรูณ ์โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 เป็นตน้ไป 

4.2  องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.2.1 องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทประกอบดว้ยสมำชิกอย่ำงนอ้ยจ ำนวน 3 คน   

ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทนทัง้หมด โดยจะตอ้งไมป่ระกอบดว้ยประธำนกรรมกำรบรษัิท 

(2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นกรรมกำรอิสระ         

แตส่มำชิกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกรรมกำรบรษัิท 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 

(4) คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจจะแต่งตัง้เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำคำ่ตอบแทนเก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชมุ จดัเตรยีมวำระและเอกสำรส ำหรบักำรประชุม 

น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
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4.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูค้ดัเลอืกแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

(2) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมตัิแต่งตัง้จนถึง

วนัที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้แรกภำยหลงักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีไดพ้ิจำรณำอนุมตัิ

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนใหม่ 

(3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้แรกภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ทกุปี คณะกรรมกำรบรษัิท

จะตอ้งก ำหนดใหม้ีวำระพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนในกำร

ประชุมดงักลำ่ว โดยมีวตัถปุระสงคเ์ป็นกำรพิจำรณำคณุสมบตัิและควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนที่ครบวำระด ำรงต ำแหน่งต่อไป หรือแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือมำด ำรงต ำแหนง่แทนที่ 

(4) เมื่อกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตทุี่กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ และมีผลท ำใหจ้ ำนวนสมำชิกคณะกรรมกำร    

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน้อยจนไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้ง

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนทดแทนใหค้รบถว้นภำยใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่

ครบถว้นเพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนที่เขำ้มำแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเดิม 

นอกจำกกรณีออกตำมวำระ จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทนที่ตนเขำ้มำแทน 

4.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1) กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 
ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 
ข) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษัิท 
ค) ลำออก 
ง) เสยีชีวติ 
จ) ขำดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
ฉ) คณะกรรมกำรบรษัิทมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหนง่ 
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 (2) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนังสือลำออกต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมี

คณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนที่ลำออก 

(3) ในกรณีที่บริษัทน ำหุน้ของบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ กรณีกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนลำออก หรือพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้ตลำด

หลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนท่ีลำออกหรอืถกูถอดถอนสำมำรถชีแ้จง

ถึงสำเหตดุงักลำ่วใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบดว้ยได ้ทัง้นี ้บรษัิทตอ้งจดัสง่ขอ้มลูดงักลำ่วใหก้บัส ำนกังำน 

ก.ล.ต. เพื่อปรบัปรุงฐำนขอ้มลูรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหถ้กูตอ้งตำมควำมเป็นจรงิดว้ย 

4.3 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ ซึง่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน
ส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศอื่นใด      
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ที่ออกโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทบริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั (ถำ้มี) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั (ถำ้มี) เฉพำะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท หรือเขำ้เป็น
หุน้สว่น หรอืกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของ
บริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิททรำบก่อนที่จะมี
มติแตง่ตัง้ 

4.4  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

4.4.1 ด้ำนกำรสรรหำ 

(1) ก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรสรรหำบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษัิท เช่น 
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมเพื่อเสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ำร ประกำศรบัสมคัร
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หลกัเกณฑก์ำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมกำรบริษัท หลกัเกณฑก์ำรใช้
บรษัิทภำยนอกสรรหำ หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำบคุคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรอืหลกัเกณฑก์ำรให้
กรรมกำรบริษัทแต่ละคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมำะสม เป็นตน้ และเปิดเผยนโยบำย หลกัเกณฑว์ิธีกำรให้
ทรำบถึงควำมโปรง่ใส 
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(2) ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรที่ตอ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไปตำมโครงสรำ้ง ขนำด ประเภท และควำมเหมำะสมของบริษัท ในดำ้น
ทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออตุสำหกรรมหลกัที่บริษัทด ำเนิน
กิจกำรอยู ่

(3) คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑ ์วิธีกำรที่ก ำหนดเพื่อ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
เพื่อเสนอตอ่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ 

(4) จัดท ำ ทบทวน และสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนและควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรที่เหมำะสม
ส ำหรับต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงเป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบ 

4.4.2 ด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

(1) พิจำรณำโครงสรำ้ง จ ำนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชนต์อบแทนทุก
ประเภท ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินอย่ำงเหมำะสมส ำหรบัประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริษัท รวมถึง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ด้วยควำมเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบัควำมรบัผิดชอบและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นี ้ใหส้ำมำรถพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนักบับริษัทและใหน้ ำเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

 
(2) รบัผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และมีหนำ้ที่ใหค้  ำชีแ้จง ตอบค ำถำมเก่ียวกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำร

บรษัิท กรรมกำรชดุยอ่ย และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 
(3) ทบทวนควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร

บริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ตำมสภำวะแวดลอ้มและ
สถำนกำรณข์องบรษัิทท่ีเปลีย่นแปลงไป 

 
(4) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ   
 
(5) รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำอนมุตัิแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประจ ำทกุปี โดยค ำนงึถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและควำมเสีย่งที่เกิดขึน้ 
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 (6) รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ 

 
(7) ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยหลกักำรและเหตผุลของกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
 
(8) กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆกรรมกำรบริหำร 

และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร โดยฝ่ำยบรหิำรและหนว่ยงำนตำ่ง ๆ จะตอ้งรำยงำนหรอืน ำเสนอขอ้มลูและ
เอกสำรที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ใหบ้รรลตุำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำย 

 
(9) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มอบหมำยอนัเก่ียวเนื่องกับกำร

สรรหำและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง  ๆ และ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 

(10) ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

4.5  กำรประชุม 

4.5.1 เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
บรรลวุตัถปุระสงคต์อ่หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน จะจดัใหม้ีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำหำรอื และด ำเนินกำรใด ๆ  
ใหส้  ำเรจ็ลลุว่งตำมหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของตน 

 
4.5.2 ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนหรือเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยค ำสั่งประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนก่อนวนัประชมุ
อย่ำงนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ด่วนจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่
นัน้ก็ได ้

 
4.5.3 องคป์ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมด และต้อง
ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เป็นอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งท่ำนจึงจะครบเป็น              
องคป์ระชุม ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำบำงกรณี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนสำมำรถจดัใหม้ี        
ที่ปรกึษำที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเขำ้รว่มประชมุดว้ย 
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4.5.4 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนติดภำรกิจไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้ใหก้รรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน
ซึง่มำประชมุเลอืกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 
4.5.5 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนใหถื้อเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนที่เขำ้รว่มประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมี 1 เสียง ในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนน

เสียงเท่ำกัน ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทนผูม้ีสว่นไดเ้สยีใด ๆ ในเรือ่งที่พิจำรณำหำ้มมิใหแ้สดงควำมเห็นและออกเสยีงลงคะแนนใน

เรือ่งนัน้ ๆ 

4.5.6 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.5.7 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนสำมำรถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือ

พนกังำน ของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (ถำ้มี) ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ใหเ้ขำ้รว่มประชมุ หำรอื ชีแ้จง 

หรอืตอบขอ้ซกัถำมได ้

4.5.8 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
4.6 กำรรำยงำน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทใหท้รำบ
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
 

4.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนใหเ้ป็นกำรประเมินทัง้แบบคณะและ
รำยบุคคลอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ รวมทัง้ใหเ้ปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
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4.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

                คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ และน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ  
              พิจำรณำ  
 
4.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจพิจำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้มี) 

กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนนีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 



 
 

 

 

 

ฉบบัท่ี   :   6 

 

หน้า   :   38/51 

วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 รหสั BD-CT-001 

เรือ่ง “กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” 

 

5.  กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5.1  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำร

ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหค้รอบคลมุ รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง

เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษัิทอย่ำงเหมำะสมและก ำกบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง

โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ดงันัน้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ที่และควำม

รบัผิดชอบ คณะกรรมกำรบรษัิทจึงก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี ้

5.2 องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 

5.2.1 องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยประธำน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องเป็นกรรมกำรบริษัท แต่สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่

จ ำเป็นตอ้งด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบรษัิท 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง  

(3) คณะกรรมกำรบรษัิท หรอืคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งอำจจะแตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรนดัหมำยกำร

ประชุม จัดเตรียมวำระและเอกสำรส ำหรบักำรประชุม น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบันทึก

รำยงำนกำรประชมุ 

5.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือ 

(2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมัติแต่งตัง้จนถึงวนัที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทครัง้แรกภำยหลังกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีไดพ้ิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม่ 
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(3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้แรกภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ทกุปี คณะกรรมกำรบรษัิท

จะต้องก ำหนดให้มีวำระพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรประชุม

ดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรพิจำรณำคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่ครบวำระ

ด ำรงต ำแหน่งต่อไป หรือแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือมำด ำรงต ำแหนง่แทนที่ 

5.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1) กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 
ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 
ข) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท (เฉพำะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บรษัิท) 
ค) ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ง) ลำออก 
จ) เสยีชีวิต 
ฉ)  คณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหนง่  

(2) กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ใหย้ื่นหนงัสือลำออกตอ่ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งหรอืประธำนกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือน ในกรณีดงักลำ่ว ใหค้ณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใ ห้
คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้ทดแทนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่ลำออก  

ทั้งนี  ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมกำรบริหำร  

ควำมเสีย่งที่ลำออก ภำยใน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไมค่รบถว้น เพื่อใหเ้กิด

ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรนีก้รรมกำรบริหำรควำม

เสีย่งที่เขำ้ทดแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่ตนเขำ้

มำแทน 

5.3 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ้งมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่น ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่ออกโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.3.2 เป็นผูท้ี่มีควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะสำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่แก่บรษัิทได ้

5.3.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักิจกำรของบริษัทหรือเขำ้เป็น
หุน้สว่น หรอืกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำร
ของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

5.4  ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
5.4.1 ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) และระดบัควำมเสี่ยงสงูสดุที่องคก์รจะยอมรบั (Risk Tolerance) และน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิ ซึ่งตอ้งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ทัง้จำก
ภำยนอกและภำยในองคก์รที่ส  ำคญั ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุควำมเสีย่งอยำ่งนอ้ย 5 ประกำร ดงันี ้
(ก) ควำมเสีย่งทำงกำรเงิน (Financial Risk) 
(ข) ควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
(ค) ควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธก์ำรด ำเนนิธุรกิจ (Strategic Risk) 
(ง) ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(จ) ควำมเสีย่งจำกสภำวะแวดลอ้มทำงธุรกิจ (Risk from Business Environment) 

5.4.2 วำงกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชัน ซึ่งสำมำรถประเมิน ติดตำม และก ำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและยอมรบัได ้

5.4.3 ควบคุม ติดตำม สอบทำน ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และดูแลใหบ้ริษัทมีกำรบริหำรและ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งที่บรษัิทก ำหนด ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

5.4.4 สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำบริษัทมีกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม และมีควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยรวมถึงควำมมีประสทิธิผลของ
ระบบ และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

5.4.5 พิจำรณำกำรปรบัปรุง แกไ้ข และใหค้วำมเห็นต่อนโยบำย แผนงำน และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้น  
ตำ่ง ๆ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

5.4.6 รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงของบรษัิท แนวทำงที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมถึงผลกำรด ำเนินกำรตอ่คณะกรรมกำร
บรษัิททกุไตรมำส  

5.4.7 ก ำกบัดแูล สนบัสนนุ ผลกัดนัใหเ้กิดควำมรว่มมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท และทบทวนควำมเพียงพอ
ของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

5.4.8 มีอ ำนำจในกำรจดัตัง้คณะท ำงำนเพื่อท ำหนำ้ที่ดำ้นบรหิำรควำมเสีย่ง และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
5.4.9 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษัิทและฝ่ำยบรหิำรเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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5.4.10 รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั กำรประเมินสถำนะควำมเสี่ยง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินงำน รวมถึงวิธีป้องกันและสิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำร

ปรบัปรุงแกไ้ข ในกรณีที่มีเรือ่งส  ำคญัซึง่กระทบตอ่บรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท

โดยเรว็ 

5.4.11 ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

5.5  กำรประชุม 

5.5.1 ใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ประธำนบริหำรควำมเสี่ยงที่เห็นสมควร แต่ใหม้ีกำร

ประชมุอยำ่งนอ้ย 1 ครัง้ทกุรอบระยะเวลำ 3 เดือน   

5.5.2 ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือบคุคลอื่นใดที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ก่อนวนัประชุมอย่ำงนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวนั

ประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้

5.5.3 ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ย ง  หรือบุคคลอื่น ใดที่ ได้รับมอบหมำยจำกประธำน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง ซึ่งสถำนที่ที่ประชุมนัน้ อำจก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของ

บริษัทก็ได ้หำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มิไดก้ ำหนดสถำนท่ีที่ประชมุ ใหใ้ชส้ถำนที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษัทเป็นสถำนท่ี

ประชมุ 

5.5.4 องคป์ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งติดภำรกิจไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใหร้องประธำน

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในท่ีประชมุ ถำ้ไมม่ีรองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
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หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่งคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

5.5.5 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหถื้อเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงที่เขำ้รว่มประชมุ โดยกรรมกำรคนหนึง่มี 1 เสียง ในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่

ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีใด ๆ ในเรือ่ง

ที่พิจำรณำ หำ้มมิใหแ้สดงควำมเห็นและออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

5.6 กำรรำยงำน 

5.6.1 ในกำรบนัทึกกำรประชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

ดงักลำ่ว  

5.6.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรบัผิดชอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ

พิจำรณำก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบทกุไตรมำส 

5.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะจัดให้มีขึน้ทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้แบบคณะและรำยบคุคล และใหร้ำยงำนผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำกนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ
เป็นผูร้วบรวมผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ  

5.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ 

5.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจพิจำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นประจ ำทกุปีเพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้ม)ี 

 

 

 



 
 

 

 

 

ฉบบัท่ี   :   6 

 

หน้า   :   43/51 

วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 รหสั BD-CT-001 

เรือ่ง “กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยัง่ยืน”
0 
0 

 

6.  กฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื  

6.1 วัตถุประสงค ์

ตำมที่บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซึง่

ไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนขึน้ เพื่อช่วยสนบัสนนุและดแูลกำรสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรตอ่ตำ้น

กำรทจุริตคอรร์ปัชนั ตลอดจนงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมเป็น

ธรรมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย มีควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และมีระบบหรือกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อสำธำรณชน ดังนั้น เพื่อให้

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ และสำมำรถ

ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยอยำ่งมีประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดก้ ำหนดกฎบตัรของ

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ดงันี ้

6.2 องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 

6.2.1 องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนประกอบดว้ยสมำชิกจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 

โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

อิสระ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธำน

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน  

(3) คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอำจจะแต่งตัง้

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของ

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม จัดเตรียม

วำระและเอกสำรส ำหรบักำรประชมุ น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

6.2.2 กำรแต่งตั้ง และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 (1) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเสนอรำยช่ือ 

 (2) กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมัติ

แต่งตัง้จนถึงวันที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้แรกภำยหลงักำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีได้

พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนใหม่ 
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(3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้แรกภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ทกุปี คณะกรรมกำรบรษัิท

จะตอ้งก ำหนดใหม้ีวำระพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่ง

ยั่งยืนในกำรประชุมดงักลำ่ว โดยมีวตัถปุระสงคเ์ป็นกำรพิจำรณำคุณสมบตัิและควำมเหมำะสมในกำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตัิให้

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่ครบวำระด ำรงต ำแหน่งต่อไป หรือแต่งตัง้

บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอรำยช่ือมำด ำรง

ต ำแหนง่แทนที่ 

6.2.3 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

(1) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 
ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 
ข) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท (เฉพำะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่

ด  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท) 
ค) ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ง) ลำออก 
จ) เสยีชีวิต 
ฉ)  คณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหนง่  

(2) กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออก
ต่อประธำนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนหรือประธำนกรรมกำรบริษัทลว่งหนำ้
อย่ำงนอ้ย 1 เดือน ในกรณีดงักลำ่ว ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถว้นตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ทดแทนกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนที่ลำออก  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร

และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่ลำออก ภำยใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่จ  ำนวนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ

กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ในกำรนีก้รรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่

เขำ้ทดแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงเทำ่วำระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ

อยำ่งยั่งยืนซึง่ตนเขำ้มำแทน 
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6.3 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

6.3.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่น ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่ออกโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3.2 เป็นผูท้ี่มีควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีเวลำเพียงพอท่ีจะสำมำรถปฏิบตัิ

หน้ำที่เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนส ำเร็จตำม

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทได ้

6.3.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื ที่เป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลกั

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท และยดึถือปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท 

6.3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักิจกำรของบริษัทหรือเขำ้เป็น

หุน้สว่น หรอืกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำร

ของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

6.3.5 สำมำรถอทุิศเวลำและควำมคิดเห็นอยำ่งเพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

6.4  ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

6.4.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยของกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และก ำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้ได้

มำตรฐำนและเป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทท่ีสรำ้งกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

6.4.2 ใหค้  ำปรึกษำ ก ำกับดูแล ทบทวนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน อนัจะ
น ำไปสูก่ำรปฏิบตัิสรำ้งกำรมีสว่นรว่มในกำรด ำเนินโครงกำรตำ่ง ๆ ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ
อยำ่งยั่งยืนกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอกสูม่ำตรฐำนระดบัสำกล 

6.4.3 สง่เสริมและสนบัสนนุในดำ้นทรพัยำกรและบคุลำกรใหม้ีกำรเผยแพรก่ลยทุธแ์ละแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นที่เขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั และใหม้ีผลในทำง

ปฏิบตัิทั่วทัง้บรษัิทอยำ่งมีประสทิธิภำพและสอดคลอ้งไปในทิศทำงเดียวกนั 

6.4.4 รำยงำนสถำนะกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท แนวทำงที่ตอ้ง

ปรบัปรุงแกไ้ข รวมถึงผลกำรด ำเนินกำรตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
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6.4.5 พิจำรณำกำรปรบัปรุง แกไ้ข และใหค้วำมเห็นตอ่นโยบำย แผนงำน และกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำร

พฒันำอยำ่งยั่งยืนดำ้นตำ่ง ๆ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.4.6 ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรชดุย่อย ฝ่ำยจดักำร และคณะท ำงำนตำ่ง ๆ เพื่อพิจำรณำประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

กำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชัน ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม กำรจดักำร

ควำมยั่งยืน และใหค้  ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

6.5  กำรประชุม 

6.5.1 ใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนเห็นสมควร แตใ่หม้ีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

6.5.2 ในกำรเชิญประชมุคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ใหป้ระธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนหรือบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ

กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนก่อนวนั

ประชุมอย่ำงนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ดว่นจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวนัประชมุให้

เรว็กวำ่นัน้ก็ได ้

6.5.3 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน หรือบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำก

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ในกำร

ประชมุคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ซึง่สถำนท่ีที่ประชมุนัน้อำจก ำหนดเป็นอยำ่ง

อื่นนอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งส  ำนกังำนใหญ่ของบริษัทก็ได ้หำกประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดแูล

กิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนหรือบุคคลอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนมิไดก้ ำหนดสถำนที่ที่ประชุม ใหใ้ชส้ถำนที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษัทเป็น

สถำนท่ีประชมุ 

 6.5.4 องคป์ระชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรก ำกับดูแล

   กิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ 

   อย่ำงยั่งยืนทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ

   อยำ่งยั่งยืนติดภำรกิจไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ

   อยำ่งยั่งยืน ใหร้องประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในท่ี 

   ประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิ

   หนำ้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรก ำกบัดแูล

   กิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 
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เรือ่ง “กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยัง่ยืน” 
  

6.5.5 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนใหถื้อเสียงขำ้งมำก

ของกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนที่เขำ้รว่มประชมุ โดยกรรมกำรคนหนึง่มี 1 เสียง ใน

กำรลงคะแนนถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้

กรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนผูม้ีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ หำ้มมิใหแ้สดง

ควำมเห็นและออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

6.6 กำรรำยงำน 

6.6.1 ในกำรบันทึกกำรประชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน                   

ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว  

6.6.2 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนรับผิดชอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

6.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี อย่ำง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจะเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้
แบบคณะและรำยบุคคล และใหร้ำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำกนัน้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้รวบรวมผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ  

6.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ 

6.9 กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 

 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนอำจพจิำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนืเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพจิำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ข (ถำ้ม)ี 
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เรือ่ง “หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร” 
  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผิดชอบของ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 ดงันี ้

1. บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ รวมถึงกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนโดยรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง กลยทุธท์ำงธุรกิจ เปำ้หมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เปำ้หมำยทำงกำรเงิน 
งบประมำณ และมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2. เป็นตวัแทนของบรษัิท ในกำรเจรจำทำงธุรกิจ 

3. เจรจำหำแหลง่เงินทนุกบัสถำบนักำรเงิน หรอืผูจ้ดักำรกองทนุตำ่ง ๆ 

4. สรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหก้บับรษัิทฯ และเป็นท่ียอมรบัในตลำดหลกัทรพัย ์

5. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจ เพื่อสรำ้งควำมเติบโตและยั่งยืนใหก้บับรษัิทฯ 

6. ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมำณเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อขออนมุตัิ และใหร้ำยงำนควำมกำ้วหนำ้ตำมแผนงำนและงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิตอ่กรรมกำร
บรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยเป็นประจ ำ 

7. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำร ควำมคืบหนำ้ใน
กำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8. ด ำเนินกำร หรอืก ำหนดอ ำนำจกำรบรหิำรงำนเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยแผนงำนและงบประมำณที่ไดร้บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลกัของกำรควบคมุภำยในอย่ำงเป็น
ระบบ และมีกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. ติดตำมและรำยงำนสภำวะ ฐำนะบรษัิท เสนอแนะทำงเลอืกและกลยทุธท์ี่สอดคลอ้งกบันโยบำยและสภำพตลำด 

10. ดแูลใหม้ีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

11. เป็นผูน้  ำและปฏิบัติตนใหเ้ป็นอย่ำงตำมหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ส่งเสริม ก ำกับ 
ติดตำมกำรบริหำรจดักำรบนหลกัควำมยั่งยืน ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรและแนวทำง
ปฏิบตัิตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั 

12. มีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบใด ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย หรอืตำมนโยบำยที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษัิท และ/หรอืคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

13. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
 ของบรษัิทและกิจกำรนัน้ตอ้งไมเ่ป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรอืเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบรษัิท และจะตอ้งไดร้บัควำม
 เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทก่อนไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทอื่น 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
0 รหสั BD-CT-0011 

เรือ่ง “หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่” 
 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

 คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดงันี  ้

1. รบัผิดชอบตอ่รำยได ้ก ำไร รวมถึง Financial Ratio ที่ส  ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ 
2. รบัผิดชอบตอ่กำรสรำ้งควำมนำ่เช่ือถือของบรษัิท และควำมพงึพอใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
3. รบัผิดชอบตอ่ยอดขำยหรอืเปำ้ปลอ่ยสนิเช่ือ กำรสรำ้งกำรเติบโตและควำมยั่งยืน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท 
4. รับนโยบำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อมำก ำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์  และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน           

เพื่อก ำหนดภำรกิจหลกั (Mission) ส ำหรบัฝ่ำยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร 
5. ควบคุม ก ำกับดูแล ติดตำม กำรด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ ำวนัทั่วไปของบริษัท  ใหบ้รรลเุป้ำหมำยที่

ก ำหนดไว ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ ที่ไดอ้นมุตัิ 
6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกปัจจยัต่ำง ๆ ไม่ว่ำภำยใน

และภำยนอกบรษัิท 
7. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให ้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชนข์องบริษัท     

และเพื่อรกัษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
8. ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบริษัท ภำยใตน้โยบำยและกรอบอ ำนำจที่ไดร้บัจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่

ฝ่ำยบรหิำร 
9. ดแูลเรือ่งกำรสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร 
10. เป็นผูน้  ำและปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงตำมหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทรวมทัง้สง่เสริม ก ำกบั 

ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรบนหลกัควำมยั่งยืน ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรและแนว
ปฏิบตัิตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 

11. พิจำรณำลงนำมในเอกสำรทำงกำรเงิน  รวมถึงพิจำรณำลงนำมในนิติกรรมสญัญำ ตลอดจนอ ำนำจอนุมตัิในเรือ่งตำ่ง ๆ 
12. ติดตอ่ประสำนงำนกบัสถำบนักำรเงินรว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
13. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ

บริษัทและกิจกำรนัน้ตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นกำรแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท และจะตอ้งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทก่อนไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทอื่น 
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เรือ่ง “บนัทึกการแก้ไข” 

 

 

 

บันทกึกำรแก้ไข 
วันที่มีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 

22 กมุภำพนัธ ์2562 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2562 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

รำยละเอียดกำรขอแก้ไข 
ขอ้ 3.5.2 แกไ้ขเรือ่ง “สง่หนงัสอืนดัประชมุก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 7 วนั” เป็น “สง่หนงัสอืนดัประชมุก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 3 วนั” 

............................................................................................................................................................ 
วันที่มีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 

21 กมุภำพนัธ ์2563 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 
รำยละเอียดกำรขอแก้ไข 
ขอ้ 3.4.1 แกไ้ขเป็น “วำงแผน จดัท ำ และน ำเสนอนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย กลยทุธท์ำงธุรกิจ และแผนงำนประจ ำปีของบริษัท ให้
สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำด รวมถงึนโยบำยที่ส ำคัญอื่น ๆ เช่น นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์

รัปชัน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ นโยบำย 
ขอ้ก ำหนด และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท” และเพิ่มเติม 
ข้อ 3.4.17 “ช่วยเหลือคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรสืบหำข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้งหรืองำนที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรสอบสวนเร่ืองกำรทุจริตและคอรรั์ปชัน รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ
และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย” 

............................................................................................................................................................ 
วันที่มีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 

20 กมุภำพนัธ ์2564 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษัิท 
รำยละเอียดกำรขอแก้ไข 
ขอ้ 1.4.19 แกไ้ขเป็น “พิจำรณำและทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรม (Market Conduct) 
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้” 

............................................................................................................................................................ 
วันที่มีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 

24 เมษำยน 2564 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษัิท 
รำยละเอียดกำรขอแก้ไข 
แกไ้ขช่ือบรษัิท จำกเดิม บรษัิท เฮงลสิซิ่ง จ ำกดั เป็น บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เรือ่ง “บนัทึกการแก้ไข” 

 

 

  

บันทกึกำรแก้ไข 
วันที่มีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 

27 มกรำคม 2565  ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2565 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษัิท 
 

รำยละเอียดกำรขอแก้ไข 
ขอ้ที่ 1.5 หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำรบรษัิท 
ขอ้ที่ 1.6 กำรประชมุ 
ขอ้ที่ 1.7 กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบรษัิท 
ขอ้ที่ 2.4 ขอบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 
ขอ้ที่ 3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 
ขอ้ที่ 5.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ขอ้ที่ 6    กฏบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
              ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
              ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 


