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โครงสร้ างกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษทั ฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็ นอิสระ จํานวน 3 ท่าน
บริ ษทั ฯมีคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ก. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.
ดําเนิ นการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2.
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั
3.
ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ เรื่ องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการ
3.1
เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.2
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
ตามงบการเงินรวมล่าสุ ด
3.3
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สาํ คัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
สิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุ ด
4.
คณะกรรมการจะดําเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 5 ครั้ง
5.
ต้องกําหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี
6.
ส่ งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า
7.
การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็ น
ธรรม
8.
เปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
9.
กําหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพือ่ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างรอบครอบ
10.
ประธานกรรมการเป็ นผูด้ ูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
ข. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2.
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3.
สอบทานการปฎิบตั ิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4.
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี
5.
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย
7.
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8.
กํากับดูแลให้ผสู ้ อบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการทํางาน
9.
จัดให้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10.
พิจารณาความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรื อแจ้งให้คณะกรรมการหา
มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ ยงนั้น
ค. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1.
กําหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบอนุมตั ิ
2.
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็ นคุณต่อธุรกิจมาดํารงตําแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรื อมี
ตําแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบและขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
3.
กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินให้กบั คณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
4.
รายงานผลการประชุมที่มีนยั สําคัญและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.
ให้คาํ ชี้แจงและหรื อตอบคําถาม กรณี เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่า
ตอบ แทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หารระดับสู งในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
6.
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนที่มีความสําคัญ
34

ง. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารซึ่ งรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนิ นตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
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จ. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
34

1.
พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.
ศึกษา ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดําเนินงาน เพื่อให้มน่ั ใจว่าความเสี่ ยงได้รับการ
บริ หารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3.
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
4.
สื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.
6.
ความสําคัญ

รายงานผลการประชุมที่มีนยั สําคัญและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่มี

