
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

 

 

 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

อายุ 63 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

ที่อยู่  เลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ       
ที่เสนอ 

 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 7-9 
 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563          
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

อายุ 79 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

ที่อยู่  เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 
 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ      
ที่เสนอ 

 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 8-9 
 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ดังนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563          
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

อายุ 55 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

ที่อยู่  เลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ          
ที่เสนอ 

 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 8-9 
 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ดังนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563          
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
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 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
ของบริษัทฯ รวมถึ งติดตามและดูแลให้ฝ่ ายจัดการด าเนิน งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้                    
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด            
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง 

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ                  
ขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม                     
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

8. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร                  
และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ                     
ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี   

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ              
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 
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10. จัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 
website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร               
ซึ่งคณะกรรมการ  อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก าหนดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ  (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ               
อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน                  
หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด                 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัด เลือก เสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่ งมีความเป็น อิสระเพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี                    
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ             
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ                    
ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่                

ตามกฎบัตร (charter) 
6.8. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ด้านการสรรหา 

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส 
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ              
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคล              
ทีบ่ริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า  และ/หรือ                
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่                     
ตามผลประกอบการของแต่ละปี 

5. พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่ เหมาะสม                         
กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์      
และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
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6. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทน                   
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  และที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม                     
และสมเหตุสมผล 

3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่             
โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัท         
จดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง         
การจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน                  
และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจ าปี 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานที่ส าคัญและ
เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2. ก าหนดแนวทาง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ด าเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี          
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

4. จัดท ารายงานก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่    

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ าวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท าข้อเสนอ
การเข้าท าสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอ านาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนด               
เป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ                
และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง            
กับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ านาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อก าหนดนี้                 
หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค าสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต าแหน่งต่ ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท างาน
ภายในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 


