
 

 
 

 
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ 

 

อายุ  78 ป ี
สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู ่  99 หมู่ที่ 2 ต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จงัหวัดลพบุรี 
วุฒิการศึกษา  B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K. 

 D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science and Technology, 
London University 

 Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty of Education,  
 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ล่ ำสูง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร บริษัท เอเจ เทคโนโลยี  
(บริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน)  

 พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน)  

 พ.ศ. 2555 – 2556 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธกิำร 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้บริหำรสูงสุดโรงเรียนสัตยำไส จังหวัดลพบุรี 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) 

เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2561) 
การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมกำรบริษัทฯ: จัดกำรประชุม 5 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80) 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ: จัดกำรประชุม 4 ครัง้ เข้ำประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75) 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
กรรมการอิสระ 

 

อายุ  54 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู ่  366/7 หมู่ที่ 2 ต ำบลสุรศักดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิศวกรรมโยธำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน)  

 พ.ศ. 2554  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรโยธำ เทศบำลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุร ี
 พ.ศ. 2551  ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง เทศบำลต ำบลเจำ้พระยำสุรศักดิ์  จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2549  ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง เทศบำลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงหบ์ุรี 
 พ.ศ. 2548  ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง เทศบำลต ำบลไพศำลี จ.นครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2543  หัวหน้ำกองช่ำง เทศบำลเมืองเสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 พ.ศ. 2531  วิศวกรโยธำ เทศบำลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) 

เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2561) 
การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมกำรบริษัทฯ: จัดกำรประชุม 5 ครั้ง เข้ำประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ: จัดกำรประชุม 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่                   
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ ถือหุ้ น              
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ            
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ                  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ             
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขั นที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ                
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน  
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน               
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่ มี ลั กษณ ะอ่ืน ใดที่ ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถให้ ควำม เห็ นอย่ ำงเป็ น อิสระเกี่ ย วกับกำรด ำ เนิ น งำน                   
ของบริษัทฯ 
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 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ 
ของบริษัทฯ รวมถึ งติดตำมและดูแลให้ฝ่ ำยจัดกำรด ำเนิน งำนตำมนโยบำยและแผนที่ ก ำ หนดไว้                   
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนด            
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคัญตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบ
นโยบำยดังกล่ำว ตลอดจนทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน                
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง 

6. พิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับ                  
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติ ตำม                     
กฎ ระเบียบ และนโยบำย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว และทบทวนระบบที่ส ำคัญอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง              
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

8. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร                  
และมีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผย            
ไว้ในรำยงำนประจ ำปี   

9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบ              
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
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10. จัดให้มีแนวทำงด ำเนินกำรที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 
website หรือรำยงำนตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

11. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจ เพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร               
ซึ่งคณะกรรมกำร  อำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถพิจำรณำ และอนุมัติรำยกำรที่ฝ่ำยจัดกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก ำหนดให้มีกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ  (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ               
อันได้แก่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ กำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทฯ ควรได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี และกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal audit) ที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                  
หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบ ท ำน ให้ บ ริษั ท ฯ  ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎ ห มำยว่ ำด้ วยห ลั กท รัพ ย์ และตล ำดห ลั กท รัพ ย์ ฯ                     
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัด เลือก เสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่ งมีควำมเป็น อิสระเพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นผู้สอบบัญชี                    
ของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร             
เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 



 
 

7 
 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ                    
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

6.1. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
6.2. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
6.3. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5. ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
6.6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 

แต่ละท่ำน 
6.7. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่               

ตำมกฎบัตร (charter) 
6.8. รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ด้ำนกำรสรรหำ 

1. พิจำรณำคัดเลือกและสรรหำบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์โปร่งใส 
โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร              
ด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยควำมซื่อสัตย์ สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ มีอำยุที่เหมำะสม สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งพิจำรณำจำกรำยชื่อบุคคล              
ทีบ่ริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ (ถ้ำมี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ  และ/หรือ                
ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ว่ำงลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งต่อไป 

4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่                     
ตำมผลประกอบกำรของแต่ละปี 

5. พิจำรณำคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหำบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดที่ เหมำะสม                         
กับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์      
และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

6. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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ด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่ งรวมถึงค่ำตอบแทน                   
รำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม โบนัสประจ ำปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ซึ่งรวมถึงค่ำจ้ำง เงินรำงวัลประจ ำปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่เป็นธรรม                     
และสมเหตุสมผล 

3. พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่             
โดยพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสำหกรรมและบริษัทจด
ทะเบียนชั้นน ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

4. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึง        
กำรจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ  ก ำหนดค่ำตอบแทน                  
และบรรษัทภิบำล ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ด้ำนบรรษัทภิบำล 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญและ
เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้ำนบริหำรควำมยั่งยืน และด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักกำร มำตรฐำน 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล 

2. ก ำหนดแนวทำง ตลอดจนก ำกับดูแลและติดตำม เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ด ำเนินกำรสอดคล้องกับ
นโยบำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ 

3. ก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ ประเมินผล และทบทวนนโยบำยกำรปฏิบัติตำมหลักกำรธรรมำภิบำลที่ดี         
และจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือพัฒนำและยกระดับระบบธรรมำภิบำลของบริษัทฯ 

4. จัดท ำรำยงำนก ำกับดูแลกิจกำร และผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
และลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่    

1. เป็นผู้บริหำรจัดกำรธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริหำรงำนประจ ำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ ำนำจอนุมัติกำรท ำธุรกรรมใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ รวมถึงกำรจัดท ำข้อเสนอ
กำรเข้ำท ำสัญญำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนด               
เป็นครำวๆ ไป 

3. มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ฝ่ำยจัดกำร                 
และพนักงำนของบริษัทฯ ตำมโครงสร้ำงองค์กรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง            
กับกฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้ตำมขอบเขตอ ำนำจที่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้รับตำมข้อก ำหนดนี้                 
หรือตำมกฎหมำย โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง ทั้งนี้กำรมอบหมำยดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค ำสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต ำแหน่งต่ ำกว่ำระดับผู้บริหำร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ 

6. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ลูกจ้ำงเพ่ือให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำน
ภำยในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ทั้งนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และอยู่ภำยใต้กฎหมำย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีหน้ำที่ต้องรับนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 


