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11.  การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

11.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

วตัถปุระสงค ์

 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยทาํใหน้ักลงทุนมคีวามเชือ่มัน่ในบรษิทั เนื่องดว้ยบรษิทัมกีารบรหิารจดัการทีม่ ี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้

คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใชใ้นการกํากบัดแูลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว สามารถสรา้งคุณคา่ใหก้จิการ

อยา่งยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้นําและผู้รบัผดิชอบสูงสุดขององค์กรมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลกิจการ 

บรษิทัจงึมกีารกําหนดหลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่สีอดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีหรอื 

Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวดและนอกจากนี้ยังมีการกําหนด

บทบาท อํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่สามารถสรุปโดยสงัเขปได ้

ดงันี้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้าง

คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

 บรษิทัไดก้าํหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

โดยมหีน้าทีส่าํคญัในการพจิารณาและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ และค่านิยมของบรษิทั รวมถงึพจิารณาและอนุมตัแิผน

กลยุทธ์ทิศทางการดําเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่ง

คณะกรรมการมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดใีนการสร้างคุณค่าให้แก่

กจิการอย่างยัง่ยนื และจะตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการจะกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทั  โดยได้ดําเนินธุรกจิภายใต้กฎหมาย กฎระเบยีบ

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึดาํเนินงานตามเป้าหมายและแผนทีก่ําหนด โดยประเมนิจากสภาวะการดาํเนินงานของบรษิทั 

จากปัจจยัภายในและภายนอกทีอ่าจจะกระทบต่อองค์กร และวเิคราะห์แนวโน้มธุรกจิ รวมถงึการคํานึงถงึจรยิธรรม 

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารกําหนดหน้าทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

รวมถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อการกํากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิาร

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ําหนดดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ พรอ้มดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัให้



  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.3 ขอ้ 3 หน้า 2 

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และนโยบายต่างๆ ของ

บรษิทั 

 หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัอย่างยิง่ต่อการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกิจของ

องคก์รใหส้ามารถเตบิโตคูก่บัสงัคมดว้ยความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งคุณคา่

และเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี สงัคมโดยรวม ส่งเสรมิใหว้ตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์รควบคู่อยู่ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรม

องคก์รทีอ่ยูภ่ายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 ในการนี้ คณะกรรมการมกีารกําหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พรอ้ม ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่าง

สมํ่าเสมอ  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยมกีารนําเทคโนโลยมีาใชอ้ย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ ยงัตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจนําไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอื

ขาดจรยิธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากบัดูแลให้มกีารสื่อสารวตัถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ

แผนงานใหท้ัว่ทัง้องคก์ร  

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยบุคคลผู้มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์แก่บรษิทั ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที่

กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามหลกัเกณฑ์ที่

สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด รวมทัง้ไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิาร

จดัการกิจการที่มมีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.

3/2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบัน

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการอสิระและกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งในการบรหิารบรษิทัคํานึงถงึ

ความโปร่งใสและการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึมนีโยบายใหม้สีดัส่วนกรรมการอสิระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และเพื่อถ่วงดุล

อํานาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจดัการตามขอบเขตทีร่ะบุในกฎ

บตัรของแต่ละคณะ เพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้บุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบรษิทันัน้คดัเลอืก

จากกรรมการอสิระ ทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม
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ในการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมดว้ยกระบวนการทีโ่ปรง่ใสและชดัเจน พรอ้มพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมก่อนเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

 คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้กรรมการทุกท่านมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลา

อย่างเพยีงพอ และดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย จํานวน

ครัง้ของการประชุม ตลอดจนจํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัเพื่อสนับสนุนการดาํเนินการ

ของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ ตลอดจนจดัการเกีย่วกบัการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย   

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมถึงได้

กําหนดคุณสมบตัิของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทมกีารสรรหากรรมการและผู้บรหิาร

ระดบัสงูทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการดาํเนินงาน นอกจากนี้ยงัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องและ

ยัง่ยนื จงึได้จดัให้มแีผนการสบืทอดตําแหน่งที่สําคญัของบรษิทั (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ

บริหารงานสําหรบักลุ่มผู้บริหารในระดบัประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ตามที่ระบุในนโยบลายการวางแผนสืบทอด

ตาํแหน่งงาน 

 ในการดําเนินการดงักล่าว คณะกรรมการได้มกีารกําหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ตลอดจนการประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัขอบเขตความรบัผดิชอบของหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้นี้ กรรมการจะไดร้บั

ค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาสและอาจได้รบัโบนัสด้วย ส่วนกรรการที่เป็นผูบ้รหิารจะไดร้บั

ผลตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและค่าตอบแทนโบนัส ซึง่พจิารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิทัและผลการประเมนิการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายทรพัยากรบุคคล ตามทีร่ะบุไวใ้น

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัไวเ้ป็นสาํคญั  

 สาํหรบัในดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามใหม้กีารบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้

ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้ามารถจดัการบรหิารองคก์รใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดจนสามารถปรบัปรุงการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการให้ความสําคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมพร้อมทัง้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อ

ส่งเสรมิศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการและความสามารถในการใหบ้รกิารเพื่อผลประโยชน์ของลูกคา้ เพื่อรองรบั

การเจรญิเตบิโต และขยายตลาดในอนาคต มกีารดูแลและรองรบัทีจ่ะทาํใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่

เกดิภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตดิตามดแูลใหฝ่้าย

จดัการประกอบธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยจะสง่เสรมิการดาํเนินการเพือ่เพิม่คุณคา่ใหบ้รษิทั 
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ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการกําหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) 

วธิคีดิมุมมองในการปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารและกระบวนการทาํงาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ โดยบรษิทัมุ่งมัน่ที่

จะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส ยดึถอืความเป็นธรรมเป็นหวัใจสาํคญั พรอ้มใหบ้รกิารทีด่แีก่ลูกคา้ ยนิดี

แข่งขนัในธุรกจิอย่างยุตธิรรม ไม่เอาเปรยีบหรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ ปฏบิตัอิยู่ในกรอบของธรรมาภบิาลอย่าง

เครง่ครดั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีและปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก

กลุ่มอยา่งโปรง่ใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึง่รวมถงึ 

• ผูถ้ือหุ้น บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรม และจะใชค้วามพยายามอยา่งทีสุ่ดทีจ่ะ

พฒันากจิการใหเ้จรญิเตบิโต และสร้างผลตอบแทนที่ดใีหก้บัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยยดึหลกัการ

ปฎบิตัติ่อถอืหุน้อยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

• พนักงาน  ให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยยดึหลกัพจิารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้

ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ําหนดและมุง่ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

บรษิทัยงัคาํนึงถงึสทิธขิองพนักงานเป็นสาํคญัและเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรยีนกรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม

ผา่นชอ่งทางต่างๆ 

• ลกูค้า สรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติความเชือ่ถอืและ

ไวว้างใจ โดยบรษิทัมหีน้าทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ดว้ยการรบัผดิชอบ และใหค้วามสาํคญั

ต่อปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยดึหลกัจรยิธรรมและการใหบ้รกิารทีด่มีปีระสทิธภิาพ 

• เจ้าหน้ี สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจ และมี

หน้าทีร่บัผดิชอบและใหค้วามสาํคญัต่อเงือ่นไขต่างๆทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้อยา่งดทีีส่ดุ 

• คู่ค้า ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรม ไดร้บั

ประโยชน์ร่วมกนั มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกบับรษิัท โดยเลอืกทําธุรกิจกบัคู่ค้าจาก

เงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไวว้างใจยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง ตลอดจนความเชีย่วชาญดา้นเทคนิค 

กฎหมาย และการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 

• ชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดแูลใหบ้รษิทัและพนักงานดาํเนินธุรกจิอย่างรบัผดิชอบและเป็นประโยชน์แก่สงัคมและ

ชุมชน และมหีน้าที่ประพฤตต่ิอชุมชนที่อาศยัอยู่ใกล้เคยีงด้วยความเป็นมติร ให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุน

พฒันาชุมชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ีไมส่รา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัไมไ่ดม้กีารจดัทาํขอ้มลู

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่เป็นขอ้มลูเปรยีเทยีบ ในการบรหิารจดัการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจกแต่อย่าง

ใด  

• การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บรษิัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ

ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

• หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัต่ิอ

ภาครฐัและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมคีวามเป็นกลางตามที่ได้กําหนดไว้ในขอ้พงึปฎิบตัิในการทํางาน 

(Code of conduct)  และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่  

นอกจากการสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารของลูกคา้ และ

สนับสนุนการดําเนินธุรกจิทีใ่หค้วามสําคญัต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว การจดัสรรและการจดัการทรพัยากรถอืเป็นอกี
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ส่วนที่สําคญั คณะกรรมการจงึมสี่วนในการกํากบัดูแลใหม้กีารใชท้รพัยากรทีจ่ําเป็นอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้คณะกรรมการได้

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมถึงต้องมคีุณสมบตัิและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ

หน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ เพื่อทําหน้าทีต่่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งรวมถงึ

หน้าทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน การปฏบิตัติามกฎหมาย การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบ

บญัช ีการให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของการทํารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยี รวมทัง้การกาํกบัดแูลใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัและการจดัการของขอ้มลู ที่

อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืและกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั นอกจากนี้คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งเพื่อดแูลสนับสนุนคณะกรรมการในการดแูลระบบการบรหิารความเสีย่งตามทีก่ําหนดใว ้ในนโยบายการ

บรหิารความเสีย่ง (Risk Management)  

ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถกํากบัดูแลระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยจดัการการกาํกบัดแูล ดงันี้ 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

3. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. นโยบายบรหิารงานบุคคล 

5. แนวทางรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ 

6. นโยบายแผนการรองรบัความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

7. นโยบายการวางแผนสบืทอดตาํแหน่ง 

8. นโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง 

9. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

10. นโยบายการป้องกนัและดแูลการนําขอ้มลูภายในบรษิทัไปใชป้ระโยชน์สว่นตน 

11. นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั 

12. หลกัเกณฑแ์ละการจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

13. นโยบายบญัช ี

14. นโยบายควบคุมทางดา้นการเงนิ 

15. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

16. นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

17. จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

18. นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ที่ชดัเจน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดบัขององค์กรและ

บุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กดิการนําไปปฏบิตั ิรวมถงึกํากบัดแูลใหม้กีลไกการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมกีาร

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส และกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน โดยมขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบัการรายงาน การสอบสวน การละเมดิจรรยาบรรณ การรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทาํผดิในกรณีทีผู่ม้ ี

ส่วนไดเ้สยีมขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทั สามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการ

กระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิด

จรรยาบรรณธุรกจิ ผ่านกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได ้โดยขอ้มูลการรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้

มายงับรษิทัจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั ซึง่กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะสัง่การใหผู้ท้ี่

ไดร้บัมอบหมายตรวจสอบขอ้มูลภายในและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื

คณะกรรมการต่อไป โดยบรษิทัจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเหน็ และเพิม่ช่องทางในการอเีมล์

ถงึผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรงที ่

ชอ่งทางในการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน บรษิทักาํหนดชอ่งทางในการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. กล่องรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน ภายในบรษิทั 

2. การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงถงึ 

2.1. ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 

2.2. ฝ่ายทรยัากรบุคคล 

2.3. เลขานุการบรษิทั 

2.4. กรรมการตรวจสอบ 

2.5. กรรมการบรษิทั 

3. ทางอเีมล ์: jspcs@ jspphama.com 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : jspac@ jspphama.com 

เลขานุการบรษิทั : jirada.d@ jspphama.com 

4. ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั : www.jspphama.com 

5. ทางไปรษณีย ์: สง่โดยตรงถงึประธานกรรมการบรษิทั หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่255,257 ซอบสาธุประดษิฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

อนึ่ง ทุกช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ในการประสานงาน รบั-ส่งเรื่อง ตดิตามผลการสอบสวนและ

รวบรวมเรื่อง โดยขอ้มลูการแจง้เบาะแสดงักล่าวจะส่งตรงไปยงัผูร้บัผดิชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อดาํเนินการทีเ่หมาะสมต่อไป และเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสในเรื่องดงักล่าวมคีวาม

มัน่ใจว่า ขอ้มลูและเรื่องราวทีแ่จง้นัน้จะไดร้บัการดแูลและคุม้ครองจากผูท้ีร่บัผดิชอบโดยตรง ในกรณีที ่ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเป็นผูถู้กรอ้งเรยีน คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั (Audit Committee) จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ (Investigation Committee) เพือ่ทาํหน้าทีต่ามความเหมาะสม 
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สว่นที ่2.3 ขอ้ 3 หน้า 7 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

คณะกรรมการบรษิัทรบัผดิชอบดูแลให้มกีารจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลสําคญัถูกต้อง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง  รวมถงึตดิตามดูแลความเพยีงพอของ

สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชําระหนี้ โดยมอบหมายใหฝ่้ายบญัชกีารเงนิและฝ่ายบรหิารของบรษิทั

ร่วมประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการ ซึ่งหากกจิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา ทาง

บรษิัทมแีผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิเพื่อให้บรษิัทสามารถดําเนินกิจการได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

ในการนี้ บรษิัทได้จดัให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที่สื่อสารและประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ

ทนัเวลา พรอ้มทัง้ช่วยดแูลการเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑท์ีก่ําหนดต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลรายการ

ประจําปี และรายงานประจําปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สําคญัที่มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ไม่ทาํ

ใหส้าํคญัผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน  

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยบรษิทัดาํเนินการใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัทิี่

เท่าเทยีมกนัและผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธพิืน้ฐานในฐานะผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น (1) การกําหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้้

ถอืหุน้ส่วนน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการควรพจิารณาบรรจุเรื่องที่

ผูถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม หากกรณีทีค่ณะกรรมการปฎเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการตอ้ง

แจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ (2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยในการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การพจิารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการจ่ายเงนิปันผล การเพิม่ทุนและออกหุน้ใหม่ รวมทัง้สทิธใินการตัง้

คําถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ

พจิารณาและอนุมตั ินอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัตอ้งตระหนักและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทาํการ

ใดๆอนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ โดยจะใหม้ัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของ

บรษิทั จะดูแลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอื้อใหผู้ถ้อื

หุ้นสามารถใช้สทิธขิองตน จะดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้นและการจดัทํารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงนิและดา้นอื่นทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผล

ประกอบการของบรษิทั ทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีวพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั รวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดย

เครง่ครดั นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัจดัใหม้ี



  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.3 ขอ้ 3 หน้า 8 

การสื่อสารไปยงัผูถ้อืหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถงึการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัไปยงัผูถ้อืหุ้น นัก

ลงทุน และประชาชนทัว่ไปผา่นสือ่มวลชนและสือ่อื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศเชน่เดยีวกนัไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัอย่าง

ทัว่ถงึและตรงเวลา 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัต้องตระหนักและใหค้วามสําคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทําการใด ๆ อนั

เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะใหม้ัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทัจะ

ดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ใชส้ทิธขิองตน จะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และการจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและ

ครบถว้น  

11.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้                                

(1) คณะกรรมการบรษิทั (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ (4) คณะกรรมการบรหิาร    

โดยมสีรรหา อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยสรุปดงันี้  

11.2.1 คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน 

1.2 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร และ กรรมการอสิระ โดยมกีรรมการ

อสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

1.3 ให้คณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ

บรษิทัอาจเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทั 

1.4 ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกบุคคลหนึ่งทําหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั เลขานุการบรษิทั จะเป็น

กรรมการหรอืไมก่ไ็ด ้

 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

2.1 กรรมการบรษิทัจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ โดยการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้ดํารง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑค์ุณสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 กรรมการบรษิทั สามารถดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทั 

ทัง้นี้ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นดงักล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั และตอ้งเป็นไปตามแนวทาง ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ 

2.3 มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มคีวามตัง้ใจและ

จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 
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2.4 สามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่น

ใด 

2.5 สามารถอุทศิเวลาใหบ้รษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ และเอาใจใส่การปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของ

ตน 

2.6 ตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอื 

เป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็น

การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

นอกจากนี้กรรมการบรษิทัตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 หรอืตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกําหนด 

รวมทัง้ไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการ

กจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

3.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

3.2 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากขนาดและสภาพธุรกจิ

ขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิัทในส่วนที่ต้องมกีารสอบทานหรอืการ

พจิารณาศกึษาในรายละเอยีด ในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย พรอ้มทัง้กําหนดวตัถุประสงค์ 

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยใหช้ดัเจน และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการบรษิัทควร

กําหนดใหค้ณะกรรมการชุดย่อยมอีํานาจใหฝ่้ายบรหิารใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นขอ้มูลและบุคลากร

แก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้อนุญาตใหท้ําการตดิต่อหรอืขอคําปรกึษาจากบุคลากรภายนอก

ตามสมควรโดยบรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีท่ีก่ําหนด

นัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถ

พจิารณาและอนุมตัริายการที่อาจมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทํากบั

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

3.3 พจิารณากาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทั 

3.4 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั หรอื

อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอีํานาจ และ/หรอื ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบรษิัท

เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

ทัง้นี้ การมอบอํานาจดงักล่าวผู้ได้รบัมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มอีํานาจอนุมตัริายการที่บุคคล

ดงักล่าวหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่าํหนด

ไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) มสี่วนได้เสยีหรอือาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

3.5 การดาํเนินการในเรือ่งดงัต่อไปนี้จะกระทาํไดต้่อเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 
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1. เรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การทาํรายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีซึง่กฎหมาย หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

- การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอื

บางส่วนทีส่าํคญั 

- การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่

โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหมเ่พือ่ชาํระแกเ่จา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

- การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการลดจาํนวนหุน้ หรอืลดมลูคา่หุน้ 

- การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

- เรือ่งอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

3.6 พจิารณาอนุมตักิารทํารายการการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท เว้นแต่ในกรณีที่

รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวให้

เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.7 พจิารณาอนุมตักิารทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีที่รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมตัิ

จากที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/

หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.8 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างการใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่าบรษิทัมกีําไรพอสมควรที่

จะทาํเช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้

คราวต่อไป 

3.9 กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั กลยุทธธ์ุรกจิ งบประมาณประจาํปี 

และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สูงสุด

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

3.10 รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 

3.11 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President) พร้อมทัง้กําหนด

คุณสมบตั ิบทบาทหน้าที ่และอาํนาจตามความเหมาะสม 

3.12 ประเมนิผลการปฏบิตังิานและกาํหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 
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3.13 กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

3.14 พจิารณาตดัสนิในเรือ่งทีม่สีาระสาํคญั เชน่ นโยบายและแผนธุรกจิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจ

การบรหิาร การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายกาํหนด 

3.15 กําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัใินการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

ของบรษิัทให้คณะหรอืบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดย

จดัทาํเป็นตารางสรุประเบยีบอาํนาจการอนุมตั ิและใหม้กีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.16 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลจัดให้มี

กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

3.17 ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาคา่สอบบญัชปีระจาํปี เพื่อนําเสนอต่อ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ 

3.18 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องสําคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พงึ

ปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3.19 กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่าํหนดไว ้

3.20 ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง ประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม และทบทวนกฎบตัรอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

4. การเลือกตัง้กรรมการบริษทัและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

4.2 ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรอื

คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ตอ้ง

ออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงทีม่ตีามขอ้ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ เพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยตาม

มาตรา 70 วรรคหนึ่งแหง่ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ได ้(ลงคะแนนแบบ 

NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้) 

4.3 บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผู้

ออกเสยีงชีข้าด 

4.4 คณะกรรมการบรษิทัทีม่วีาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กล่าวคอื ในการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวน

ใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบั

ตาํแหน่งอกีได ้

4.5 นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั หรอืกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกก่อนถงึคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่

(3/4) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่

กึง่หนึ่งของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5. ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

4.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่

วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทักรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนให้

นายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

4.7 ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัเลอืกบุคคลซึง่คุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั

หรอืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดย

บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่

ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทนมตขิองคณะกรรมการบรษิทัตามความในวรรคแรกจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 

5. การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

5.1 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมเพื่อรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างน้อยทุก 

3 เดอืน ในการ ประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเหน็ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระ กรรมการควร

เขา้ประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 

และบรษิทัตอ้งรายงานจาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ รว่มประชุมคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี  

5.2 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละ

ครัง้ เพื่อใหก้รรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า ประธานกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทัหรอื

ผูอ้ื่นโดยไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมแก่กรรมการทุกท่าน 

เพื่อให้ทราบถงึ วนัเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

และให้เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ 

เพื่อจดัส่งใหก้รรมการล่วงหน้า และเอกสารดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจและใช้

ดุลยพนิิจอยา่งเป็นอสิระของกรรมการ 

5.3 เลขานุการบรษิทัจะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึประเดน็ในการประชุม เพือ่จดัทาํเป็นรายงานการประชุมซึ่งตอ้ง

มเีนื้อหาสาระครบถ้วน และเสรจ็สมบูรณ์ภายใน  14 วนั นับตัง้แต่วนัประชุมเสรจ็สิน้ เพื่อเสนอให้

ประธานกรรมการลงนาม และจะต้องจดัให้มรีะบบการจดัเก็บที่ด ีสะดวกต่อการค้นหาและรกัษา

ความลบัไดด้ ี

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.5 กรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้ 

5.6 การออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด อย่างไรกต็าม ความเหน็ของ

กรรมการบรษิทัคนอื่น ๆ ทีม่ไิดล้งมตเิหน็ดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชุม 
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11.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) และจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 

คน 

1.2 ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นหรอืที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั (แล้วแต่กรณี) เลอืกและแต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณุสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้ทีกัษะความชาํนาญทีเ่หมาะสมตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย และมี

คุณสมบตัติามทีก่ําหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินและมี

ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

2.3 เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบั

มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิารหรอืผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ

บรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

2.4 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

2.5 สามารถอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการดาํเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู

อยา่งเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงาน

ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบ

ทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชี

ของบรษิทั 

3.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)  ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจ

เสนอแนะใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจําเป็นและเป็นสิง่สาํคญั พรอ้มทัง้นํา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเป็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบ

ระบบงานภายใน 
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3.3 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกจิของบรษิทั 

3.4 พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีรวมถงึ

พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

3.6 พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอื รายการระหว่างกนั หรอื รายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน

การเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัในเรื่องดงักล่าวใหม้คีวามถูกต้องและครบถ้วน ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

3.7 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

3.8 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 

4 ครัง้ 

3.9 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน

ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ

บตัร 

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.10 ร่วมให้ความเห็นในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

3.11 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็วา่

เกีย่วขอ้งหรอืจาํเป็น 

3.12 ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบรษิัทมาให้ความเห็นหรอืให้

คาํปรกึษาในกรณีจาํเป็น 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 



  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.3 ขอ้ 3 หน้า 15 

3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัเมือ่เหน็ควรใหม้กีารแกไ้ข 

3.15 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมือ่เหน็ว่า

จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 

3.16 สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์

รปัชนัของบรษิทัตามโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

3.17 ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดย 1 ปี 

ในทีน่ี้ หมายถงึ ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอ

ชือ่และแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งใหมอ่กีได ้

4.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถึงคราวออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิัทตามวาระ หากกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพน้จากตําแหน่งกรรมการบรษิทัตามวาระดงักล่าวได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัเขา้ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัอกีครัง้ ใหก้รรมการผูน้ัน้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปจน

ครบวาระเดมิตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบทีก่รรมการผูน้ัน้ยงัเหลอือยู ่

4.3 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4.4 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทัโดยควร

แจ้งเป็นหนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน พร้อมเหตุผล โดยเมื่อบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์บรษิทัจะมหีน้าทีแ่จง้เรื่องการลาออกพรอ้มสาํเนาหนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยทราบ 

4.5 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 

วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่งัคงเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน

แทน 
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5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณางบการเงนิ รายงานผลการตรวจสอบภายใน

และเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมเป็น

กรณีพเิศษ เพื่อพจิารณาเรื่องจําเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ไดต้ามแต่จะเหน็สมควร หรอืเมื่อมกีารรอ้งขอ

จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชหีรอื ประธานกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณา

ประเดน็ปัญหาทีจ่าํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม 

5.3 กรรมการตรวจสอบทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้ 

5.4 การออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นสาํคญัในกรณีทีค่ะแนน

เสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ทีม่ไิดล้งมตเิหน็ด้วยใหนํ้าเสนอเป็นความเหน็แยง้ต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

5.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใน

คราวถดัไปเพือ่ทราบทุกครัง้ 

5.6 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

6.2 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทํา

ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของ

บรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อดําเนินการปรบัปรุง

แกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ เกณฑ ์หรอืขอ้กาํหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

รวมถงึ กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงรายการหรือการกระทําที่มี

ผลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานแล้ว แต่คณะกรรมการบรษิทั

หรอืผู้บรหิารไม่ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานรายการหรือการกระทําที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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7. การรายงานของบริษทัต่อตลาด ภายหลงับริษทัได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  

7.1.1 ให้บริษัทรายงานมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนําส่งแบบแจ้งรายชื่อและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

7.1.2 ใหบ้รษิทันําส่งหนังสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการตรวจสอบตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกําหนด ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) มมีตแิต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  

7.2 การเปลีย่นแปลงสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2.1 รายงานมตทิีเ่ปลี่ยนแปลงสมาชกิกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7.2.2 นําส่งหนังสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการตรวจสอบ สาํหรบักรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้ใหม่ ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมการรายงานมตกิารแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ  

7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 

11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.1 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงต้องได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบรษิทัและพนักงานในระดบัผู้บรหิารรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 คน โดยใหม้กีรรมการอิสระ

อยา่งน้อย 1 ท่าน 

1.2 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 คนใหด้าํรงตําแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1.3 ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงแต่งตัง้พนักงานซึ่งเป็นผู้บรหิารผู้ดูแลงานบรหิารความเสี่ยง

จํานวน 1 คนดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีม

วาระการประชุม การนําสง่เอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

1.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอีํานาจแต่งตัง้คณะผูป้ฏบิตังิานบรหิารความเสีย่ง เพื่อทําหน้าที่

สนบัสนุนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

2. คณุสมบติัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.1 มคีวามรูด้า้นการบรหิารความเสีย่ง และมคีวามสามารถในดา้นการบรหิารจดัการองคก์รเป็นอยา่งด ี

2.2 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอื ไวว้างใจ และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

2.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นอยา่งด ี

2.4 มคีวามเขา้ใจหลกับรหิารทีด่ ีมวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะหปั์ญหา และ

ใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.5 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

2.6 สามารถอุทศิเวลาเพือ่ปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.1 กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

3.2 วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง และจดัทาํคู่มอืบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้

สามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยให้

หน่วยงานต่างๆ มสีว่นรว่มในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง  

3.3 ประเมินความเสี่ยงในระดบัองค์กร และกําหนดวิธีการวิธีบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้

3.4 ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอ  

ทีจ่ะควบคุมความเสีย่ง 

3.5 มอีํานาจในการเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงหรอืแต่งตัง้และกําหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุก

ระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งเพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค ์

3.6 รายงานผลของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

นําเสนอรายงานผลของการบรหิารความเสีย่ง พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้

ม)ี ต่อคณะกรรมการบรษิทัปีละอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

3.7 จดัใหม้กีารกาํหนดและประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะหค์วามเสยีหาย และแนวโน้ม

ซึ่งอาจมผีลกระทบบรษิัท อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการสํารวจความเสี่ยงได้

ครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการดาํเนินธุรกจิ 

3.8 จดัทาํแผนงานเพือ่ป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง  

3.9 ประเมนิผล และจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่ง 

3.10 จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชือ่มโยงระบบสารสนเทศ 

3.11 กํากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ามกีารสื่อสารมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งต่อหน่วยงานต่างๆ 

ของบรษิทัอยา่งทัว่ถงึ และพนกังานไดป้ฏบิตัติามมาตรการเหล่านัน้ 

3.12 สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 

3.13 ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  

3.14 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ควรประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการบรหิารเป็นรายบุคคล และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ 

และรายงานปัญหาอุปสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทัง้

การปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่งและพ้นจากตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการบรหิารความเสี่ยงมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง 

ชว่งเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป 

และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้

ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่งได ้

3.1 ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นกรรมการบรษิทัพน้จากตําแหน่งกรรมการบรษิัทตาม

วาระ แล้วได้รบัแต่งตัง้กลับมาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้กรรมการบริษัทผู้นัน้ดํารง

ตาํแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อไปอกีวาระหนึ่งดว้ย 

3.2 กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารตามกฎบตัรนี้ 

5) พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทัหรอืพนกังานของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

 

5. การประชมุของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งเหน็สมควร แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครัง้  

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสีย่งเขา้ร่วมประชุมไม่

น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 

5.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

กรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น

ประธานในทีป่ระชุม 

5.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเชญิผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมหรอืขอ

คาํชีแ้จงในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้

5.5 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

โดยในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เวน้แต่

กรรมการบรหิารความเสีย่งมสีว่นไดเ้สยีงในเรือ่งใด จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.6 กรรมการบรหิารความเสีย่งที่มสี่วนได้เสยีใดในเรื่องที่พจิารณาจะต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง

พจิารณาเรือ่งนัน้ๆ เพือ่เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

5.7 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการ

ประชุม รวมถงึเรยีกประชุมตามทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอบหมาย จดัเตรยีมการ

ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถงึการนําส่งเอกสารประกอบการประชุม 

ให้แก่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทุกคนในระยะเวลาที่เพยีงพอก่อนวนัประชุม และบนัทึก

รายงานการประชุม รวมถึงจดัทํารายงานการประชุมและนําส่งให้แก่คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งทุกคนภายใน 30 วนัทาํการหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 
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6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานระบบการบรหิารความเสีย่งใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบกจิกรรมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถ

กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เชน่ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งระบุมตแิละความเหน็ในการพจิารณา

วาระต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

- รายงานกจิกรรมทีพ่จิารณาและดาํเนินการในรอบปี 

- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมคีวามเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และ/หรอืรบัทราบ  เป็นตน้ 

11.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.1 คณะกรรมการบรหิารต้องไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยประกอบดว้ยกรรมการที่

ไมใ่ชก่รรมการอสิระ และพนกังานในระดบับรหิาร รวมกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน 

1.2 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารที่เป็นกรรมการของบรษิทั 1 คนให้ดํารงตําแหน่ง

เป็นประธานกรรมการบรหิาร 

1.3 ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นกรรมการบรหิารโดยตาํแหน่ง 

1.4 ให้คณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้พนักงานของบรษิัท จํานวน 1 คนทําหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยเหลอืการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเกีย่วกบัการนัดหมาย

การประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึ

รายงานการประชุม 

 

2. คณุสมบติัคณะกรรมการบริหาร 

2.1 มคีวามรู ้ประสบการณ์ ดา้นการบรหิารและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการองคก์รเป็นอยา่งด ี

2.2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ รวมถงึเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอื ไวว้างใจ 

และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

2.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นอยา่งด ี

2.4 มคีวามเขา้ใจหลกับรหิารทีด่ ีมวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะหปั์ญหา และ

ใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

2.6 สามารถอุทศิเวลาเพือ่ปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

2.7 มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการ

ขาดความเหมาะสมที่จะได้ร ับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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3. ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

3.1 ควบคุมและกําหนดแนวทางการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบั มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุ้น มตคิณะกรรมการบรษิัท และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท

กําหนดไว้ ด้วยความสุจริต ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท และรายงานผลการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึมอีํานาจออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร

ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการทํางาน

ภายในองคก์ร  

3.2 พจิารณาการกําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัขิองแต่ละบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม  และจดั

ใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีท่ีอ่าจเอื้อให้เกดิการทําทุจรติออกจากกนั รวมถงึการกําหนดขัน้ตอน และ

วธิกีารทาํธุรกรรมกบั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่าง

เหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ

หลกัการ รวมถงึควบคุมใหม้กีารถอืปฏบิตัติามหลกัการและขอ้กาํหนดทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้     

3.3 พจิารณางบประมาณประจําปีและขัน้ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่ออนุมตั ิและควบคุมดูแลการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณประจําปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

3.4 พจิารณาปรบัปรุงแผนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้หมาะสม เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

3.5 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในตารางสรุประเบยีบ

อาํนาจการอนุมตั ิ

3.6 พจิารณาการทาํสญัญาต่างๆ ทีม่ผีลผกูพนับรษิทั ตามอาํนาจในตารางสรุประเบยีบอาํนาจการอนุมตั ิ

3.7 รบัผดิชอบให้มขีอ้มูลที่สําคญัต่าง ๆ ของบรษิัท อย่างเพยีงพอ เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัทาํรายงานทางการเงนิทีน่่าเชื่อถอื เป็นไปตามมาตรฐานที่

ดแีละโปรง่ใส 

3.8 พจิารณาผลกาํไรและขาดทุนของบรษิทั และเสนอจ่ายปันผลประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3.9 พจิารณาการดาํเนินธุรกจิใหม ่หรอืการเลกิธุรกจิ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3.10 กํากบัดูแลให้มขี ัน้ตอนให้ผูป้ฏิบตัิงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรอืการกระทําที่ผดิปกติ หรอืการ

กระทําผดิกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างทนัท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงักล่าวมี

ผลกระทบทีม่สีาระสาํคญั จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อพจิารณาแกไ้ข ภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร  

3.11 ดาํเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรอืตามความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทั หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.12 การดําเนินการซึ่งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเพื่อใหม้กีารลงมต ิและ/หรอื อนุมตัจิากที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป ทัง้นี้ กรรมการบรหิารจะไม่สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิัท

หรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี 

3.13 คณะกรรมการบรหิาร ควรประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมกีารแบ่ง

การประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็น

รายบุคคล และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ และรายงานปัญหา
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อุปสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทัง้การปรบัปรุงแกไ้ข 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่งและพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 ให้กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลา

ระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป 

และกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เข้าดํารง

ตาํแหน่งอกีวาระหนึ่งได ้

4.2 ในกรณีที่กรรมการบรหิารซึ่งเป็นกรรมการบรษิัทพ้นจากตําแหน่งกรรมการบรษิัทตามวาระแล้ว

ได้ร ับแต่งตัง้กลับมาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้กรรมการบริษัทผู้นัน้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรหิารต่อไปอกีวาระหนึ่งดว้ย  

4.3 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารอาจพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารตามกฎบตัรนี้ 

5) พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทัหรอืพนกังานของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

 

5. การประชมุของคณะกรรมการบริหาร 

5.1 คณะกรรมการบรหิาร ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร แต่ตอ้ง

ไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ต่อปี  

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการบรหิารทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม 

5.3 ให้ประธานกรรมการบรหิารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่

ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรหิารซึ่งมาประชุม เลอืกกรรมการบรหิารคน

หนึ่งทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.4 คณะกรรมการบรหิาร อาจเชญิผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมหรอืขอคาํชีแ้จงใน

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้

5.5 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ถา้คะแนน

เสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด โดยในการ

ออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรหิารคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่กรรมการบรหิารมี

สว่นไดเ้สยีงในเรือ่งใด จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.6 ใหก้รรมการบรหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีออกจากทีป่ระชุมระหว่างพจิารณาเรื่องนัน้ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ี่

ประชุมไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

5.7 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการเตรยีมความพร้อมสําหรบัการประชุม 

รวมถึง เรยีกประชุมตามที่ประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย จดัเตรยีมการประชุม วาระการ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่

คณะกรรมการบรหิารทุกคนในระยะเวลาทีเ่พยีงพอก่อนวนัประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 
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รวมถงึจดัทํารายงานการประชุมและนําส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารทุกคนภายใน 30 วนัทําการ

หลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

 

11.2.5 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. คณุสมบติัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1.1. มคีวามรูด้า้นการบรหิาร  และมคีวามสามารถในดา้นการบรหิารจดัการองคก์รเป็นอยา่งด ี 

1.2. ความซื่อสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอื ไวว้างใจ 

และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

1.3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นอยา่งด ี 

1.4. มคีวามเขา้ใจหลกับรหิารทีด่ ีมวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะหปั์ญหา และ

ใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.5. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

1.6. สามารถอุทศิเวลาเพือ่ปฏบิตังิานในฐานะประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

1.7.  มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศอื่นใด กฎ 

ระเบยีบ และ/หรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความ

เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

 

2. การพ้นจากตาํแหน่ง 

2.1 พน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4) ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

   อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลาออกจากการดํารงตําแหน่งให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อ

บรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะใหก้ารลาออกมผีล โดยใหถ้อืว่ามกีารยื่นหนังสอื

ลาออกต่อบรษิัทแล้วเมื่อต้นฉบบัหนังสอืลาออกถึงบรษิัทและเลขานุการบรษิัทได้ลงนามรบัหนังสอื

ลาออกแลว้    

2.2 ในกรณีที่ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารแทน 

โดยใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่มวีาระการดํารงตําแหน่งไดเ้พยีงวาระที่ยงั

เหลอือยูข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีต่นไดร้บัการแต่งตัง้แทน 

2.3 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระยงัคงต้องอยู่รกัษาการในตําแหน่งเพื่อ

ดําเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าที่จําเป็นจนกว่าจะมปีระธานเจา้หน้าที่บรหิารคนใหม่เขา้

รบัหน้าที ่
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3. บทบาทและหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3.1 ควบคุมการดําเนินกจิการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบรหิารงานประจําวนัของบรษิทั 

รวมถงึมอีํานาจในการดําเนินการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจําเป็นแก่

การบรหิารกจิการของบรษิทัเป็นการทัว่ไป 

3.2 เป็นผูม้อีํานาจในการบงัคบับญัชา ตดิต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสาร

คาํสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามอาํนาจทีก่าํหนดไวใ้นตารางสรุประเบยีบอาํนาจการอนุมตั ิ

3.3 มอีํานาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ลูกจา้งตามทีเ่หน็สมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าที ่อตัราคา่จา้ง คา่ตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานระดบัต่างๆ ตามอาํนาจทีก่าํหนดไว้

ในตารางสรุประเบยีบอาํนาจการอนุมตั ิ

3.4 มอีาํนาจในการกาํหนดเงือ่นไขทางการคา้ เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

3.5 พจิารณาการลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอื

คณะกรรมการบรษิทั 

3.6 อนุมตัแิละแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินงาน ตามอํานาจทีก่ําหนดไวใ้นตาราง

สรุประเบยีบอาํนาจการอนุมตั ิ

3.7 ดําเนินการใด ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการบรษิทั ทัง้นี้

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะไมส่ามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นได้

เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัิ

ดาํเนินการเพื่อเขา้ทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิและสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กาํหนด 

3.8 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ควรประเมนิผลการปฏบิตังิานของตวัเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 

11.2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงันี้ 

1. บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานดา้นตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามขอ้กําหนดและ

นโยบายของบริษัท รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยทําหน้าที่

รายงาน ผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้หา

แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไข และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการปรบัปรุงระบบงานมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนตดิตามผลการ ปฏบิตังิานของผูร้บัตรวจ โดยมรีายละเอยีดของบทบาทและ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.1 จดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูง โดยพจิารณาจากปัจจยัเสี่ยง 

(Risk-based Methodology) เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตัิ และดําเนินการ

ตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทัง้โครงการพเิศษที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื ฝ่าย

บรหิารมอบหมายใหด้าํเนินการ 

1.2 สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของขอ้มูลทางการเงนิ  รวมถงึกระบวนการ

ปฏบิตังิาน  การประเมนิ และการวดัผล รวมถงึประสานงานกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเพื่อให้การ

ตรวจสอบงบการเงนิบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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1.3 สอบทานระบบงานทีอ่าจมผีลกระทบสาํคญัต่อการดําเนินงานและการรายงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้ี

การปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบันโยบาย แผนงาน และระเบยีบปฏบิตัทิีว่างไว ้รวมทัง้กฎหมายต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

1.4 สอบทานความเหมาะสมของการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ รวมถงึการตรวจสอบว่าทรพัยส์นินัน้มอียู่จรงิ 

และมกีารใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

1.5 สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมยิง่ขึน้ 

1.6 สอบทานและสนับสนุนใหม้กีารพฒันาระบบการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและ

สมํ่าเสมอ 

1.7 รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ความคบืหน้าของการปฏบิตังิานเทยีบกบัแผนงานทีว่างไว ้

1.8 ตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูร้บัการตรวจวา่ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขระบบงานตามทีไ่ดเ้สนอแนะ 

1.9 สนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหข้อ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และฝ่ายบรหิารในสว่นทีเ่กีย่วเนื่องกบังานตรวจสอบ และกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.10 ใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงการควบคุมภายใน การ

บรหิารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีแก่ผูบ้รหิาร คณะทาํงานทีเ่กีย่วขอ้ง และหน่วยงาน

ทีร่บัการตรวจสอบ 

1.11 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรอืผูบ้รหิาร 

 

2. อาํนาจ 

2.1 ผูต้รวจสอบภายในมอีสิระในการตรวจสอบตามที่เหน็สมควร  ตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพี 

ตรวจสอบภายใน ที่สมาคมผูต้รวจสอบภายในสากลกําหนด รวมถงึต้องยดึมัน่ในจรยิธรรมของผู้

ตรวจสอบภายในอยา่งเครง่ครดั 

2.2 ผูต้รวจสอบภายในได้รบัอนุมตัแิละมอีํานาจในการเขา้ถงึขอ้มูล ระบบงาน บุคลากรของบรษิทั มี

ทรพัยส์นิ และกจิกรรมต่างๆของบรษิทั  รวมทัง้หนังสอื บญัช ีและเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี

จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบตามความจําเป็นและ

เหมาะสม 

2.3 ผูต้รวจสอบภายในสามารถขอใหผู้ร้บัตรวจใหข้อ้มลูและคาํชีแ้จงในเรือ่งทีท่าํการตรวจสอบ 

 

3. แนวทางปฏิบติังาน 

3.1 ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่าได้มีการ

ปฏบิตังิานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ของบรษิทั ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัแิละ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  รวมถงึให้คําแนะนําแนวทางที่จะสามารถพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

ทาํงานใหด้ขีึน้  ตลอดจนตดิตามวา่ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงตามคาํแนะนําหรอืไม ่

3.2 เมื่อการตรวจสอบเสรจ็สิน้สมบูรณ์   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจดัใหม้กีารประชุมสรุปผล

การตรวจสอบร่วมกบัผูบ้รหิารหน่วยงานทีร่บัตรวจ  เพื่อหารอื ชีแ้จง หรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและขอ้บกพร่องทีต่รวจสอบ  รวมถงึมาตรการแกไ้ขปรบัปรุงก่อนจะนําเสนอใน

รายงานผลการตรวจสอบ 
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3.3 รายงานผลการตรวจสอบต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร อธบิายถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขตของการ

ตรวจสอบ ขอ้บกพร่อง ที่ตรวจพบและขอ้เสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรบัปรุง รวมทัง้ความเหน็ของ

ผูร้บัการตรวจ 

3.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ

ตดิต่อประสานงานกบัผูร้บัตรวจ  ตลอดจนใหค้าํแนะนําในการปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3.5 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งพฒันาบุคคลากรทีท่ําหน้าทีต่รวจสอบใหม้คีวามรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์เพยีงพอในการทีจ่ะดาํเนินการตรวจสอบเรือ่งต่างๆ 

3.6 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต มีคุณธรรม 

วางตวัเป็นกลาง มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี รูจ้กักาลเทศะ  มทีศันคตทิีด่ตี่อเพือ่นรว่มงาน 

 

4. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

4.1 ผูต้รวจสอบภายในจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเดน็สาํคญัทีพ่บ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้หรอื

อาจเกดิขึน้  แนวทางปรบัปรุงแกไ้ข รวมถงึขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ และความเหน็ของผูร้บัการ

ตรวจสอบ โดยเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในไดท้นัเวลา อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และเสนอ

สรุปผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผูร้บัตรวจและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ทราบ 

4.2 ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบปรากฎวา่มขีอ้พกพรอ่ง ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

 กรณีทีเ่ป็นขอ้บกพร่อง ซึ่งมสีาเหตุจากการไม่ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตังิานทีก่ําหนดไวแ้ลว้ 

แต่เป็นเรื่องเลก็น้อย ซึ่งหมายถงึขอ้บกพร่องทีม่ผีลกระทบต่อขอ้มูลทีไ่ม่เป็นส่วนสําคญัของ

บรษิทั หรอืขอ้บกพร่องทีม่ผีลกระทบเฉพาะภายในองคก์รและมคีวามเสยีหายตํ่าและไม่ทําให้

การปฏบิตังิานปกตหิยุดชะงกั ใหผู้ต้รวจสอบภายในแจ้งให้พนักงานของหน่วยงานนัน้ หรอื

บุคคลคนทีร่บัผดิชอบรบัทราบ เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว แลว้ตดิตามผลว่าไดม้กีารแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งหรอืไมภ่ายหลงั 

 กรณีทีเ่ป็นขอ้บกพร่องซึ่งมสีาเหตุจากการไม่ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตังิานทีก่ําหนดไวแ้ลว้ 

และอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรงต่อบรษิทั ใหผู้ต้รวจสอบทํารายงานแจง้

ผูบ้รหิารระดบัสูงทราบทนัท ีพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ และประสานงานตดิตามผลความคบืหน้า

การดําเนินการแก้ไขของหน่วยงานนัน้ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก

กรณีในโอกาสแรก 

4.3 ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งจดัใหม้รีะบบการตดิตามการดาํเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ และ

รายงานการตดิตามผล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ แต่ละหน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจไดนํ้าไปปฏบิตัอิยา่งมี

ประสทิธผิล โดยขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการตดิตามผล ตอ้งไดร้บัการสอบทานและ

เหน็ชอบจากผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งก่อนนําเสนอรายงาน 

 

 

11.2.7 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตาม

พระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึ

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจาก
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ผูท้รงคุณวุฒมิปีระสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั ทัง้นี้บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการ

อสิระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของ บรษิทัแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามคน โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม บรษิทัของผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืบรษิทัของผูข้องผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ นับ

รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน

ประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบั

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีบ่รษิทัยื่นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

ต่อประชาชนต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืก่อนไดร้บัการ

แต่งตัง้เขา้ดาํรงตําแหน่ง (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการ

อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่

เป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผู้

มอีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง

อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน

วนัที่บรษิัทยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง (แลว้แต่กรณี) 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ

สํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ดํารง

ตาํแหน่ง (แลว้แต่กรณี) 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย

หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

นัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีบ่รษิทัยื่นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

ต่อประชาชนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืก่อนวนัทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง (แลว้แต่กรณี) 
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7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่ ี

นยักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดําเนินงานของ

บรษิทั 

 

11.2.8 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบรษิทั ต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจรติ  

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ซึง่ไดก้ําหนดบทบาท

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสาํหรบัเลขานุการบรษิทัไวโ้ดยเฉพาะ รวมถงึบทบาทหน้าทีท่ีก่ําหนดในกฎบตัร

ของเลขานุการบรษิทัฉบบันี้ ดงันี้ 

1.1 จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

1) ทะเบยีนกรรมการ 

2) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บรษิทั 

3) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 

1.3 จดัส่งสําเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยี ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ และจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการเกบ็รกัษา

เอกสารและอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรกัษาเอกสารและ

หลกัฐานดงักล่าวใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

นบัแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

1.4 จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

จดัการประชุม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

1.5 แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทราบ ผ่านประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1.6 ใหค้ําปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบื้องตน้แก่คณะกรรมการบรษิทัในประเดน็ขอ้กฎหมาย ระเบยีบและ

ขอ้พงึปฏบิตั ิดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ  

1.7 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ 

หนังสอืจดทะเบยีนนิตบุิคคล หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบั ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิประเภทต่างๆ ของบรษิทั เป็นตน้ 

1.8 ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงานกํากบัดูแลให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทั 
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1.9 ดแูลตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่างๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั

ตามกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทั 

1.10 ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

1.11 จดัให้มกีารปฐมนิเทศสําหรบักรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั 

1.12 ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีค่ณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

2. หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต 

รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมติ

ผูถ้อืหุน้โดย 

2.1 การตดัสนิใจตอ้งกระทาํบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่โดยสจุรติวา่เพยีงพอ 

2.2 การตดัสนิใจไดก้ระทาํไปโดยตนไมม่สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งทีต่ดัสนิใจนัน้ 

2.3 กระทาํการโดยสจุรติเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั 

2.4 กระทําการที่มจีุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทําการอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกับ

ประโยชน์ของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 

2.5 ไมห่าประโยชน์จากการใชข้อ้มลูของบรษิทัทีล่่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

หรอืใช้ทรพัย์สนิหรอืโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกั

ปฏบิตัทิัว่ไปตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

2.6 ไมเ่ขา้ทาํขอ้ตกลงหรอืสญัญาใด ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) กบับรษิทั หรอืพนกังาน หรอืลกูคา้ของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นการขดัต่อการปฏบิตัติ่องานใน

หน้าทีข่องตน 

 

3. กรณีท่ีเลขานุการบริษทัพ้นจากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏบิตัใินกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากตาํแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กาํหนด

ไวด้งัต่อไปนี้ 

3.1 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทั

คนเดมิพน้จากตาํแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

3.2 ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตัิหน้าที่แทนใน

ชว่งเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากตาํแหน่ง หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบรษิทั ต่อสํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในตาํแหน่งดงักล่าว 

3.4 ดาํเนินการแจง้ใหส้าํนักงานกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทราบถงึสถานทีเ่กบ็เอกสารตาม

ขอ้ 1.1 และ 1.2 
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11.3 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผู้บรหิารในการนําขอ้มูลภายในของบรษิัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน, คู่สมรสหรอื

ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถงึนิตบุิคคลซึง่บุคคลดงักล่าวถอืหุน้รวมกนั

เกนิรอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนการถอืหุน้มากทีสุ่ดในนิตบุิคคลดงักล่าว (นับ

นิตบุิคคลทอดเดยีว) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 

298 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัซึ่งมหีน้าทีต่ามขอ้ 1. จดัทําและเปิดเผยรายงาน การถอืครองหลกัทรพัย์

และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทในวนั

เดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารสอบทานหน้าทีใ่นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกจิการ

เมื่อผลรวมการถอืครองหลกัทรพัยถ์งึหรอืขา้มจุดทีต่้องรายงานทุกรอ้ยละ 5.00 ของสทิธอิอกเสยีง และสอบ

ทานหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อเมื่อผลรวมการถอืหลกัทรพัย์ถงึหรอืขา้มจุดที่ต้องรายงานทุกร้อยละ 25.00 

ของสทิธอิอกเสยีง 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัทุกระดบัต้องไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของบรษิทัที่มี

สาระสาํคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นจนกระทัง่ถงึภายหลงัจากทีไ่ด้

มกีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชนทราบแลว้ภายใน 24 ชัว่โมง 

5. พนักงานบรษิทัทุกระดบัต้องรกัษาและไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั พนักงาน

บรษิทัตอ้งไมเ้ปิดเผยความลบัของลูกคา้ทัง้ต่อพนักงานดว้ยกนัและบุคคลภายบนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้เสยีแต่

เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคด ีหรอืคณะกรรมการ

บรษิทัอนุมตัอิยา่งมลีายลกัษณ์อกัษรใหเ้ปิดเผย 

6. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทั และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มูล หรอืความลบัของ

บรษิทั ไปยงับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวัญาตพิีน้่องเพือ่นฝงู เป็นตน้ 

7. การเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยผูบ้รหิารหรอืพนักงานทีม่อีํานาจหน้าที ่พนักงานทัว่ไปไม่มหีน้าที่เปิดเผย

ขอ้มลูเมือ่ถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีต่นไมม่หีน้าทีเ่ปิดเผย ใหแ้นะนําผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่าํหน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูล

นัน้เพือ่ใหก้ารใหข้อ้มลูถูกตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

8. ไม่ใหค้ําแนะนําหรอืชี้นําในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เวน้แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีก่ารงานที่

ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

9. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึง่มผีล

ต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยใ์ชข้อ้มลูภายในเพื่อทาํการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยห์รอืสญัญา

ซื้อขายล่วงหน่าทีบ่รษิทัออก ก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะถูกเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบโดยทัว่ถงึกนั โดยเฉพาะ

ในช่วง 30 วนัก่อนทีง่บการเงนิของบรษิทัหรอืสารสนเทศทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์แก่สาธารณชนจะ

ถูกเปิดเผยแพรต่่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีข่อ้มลูไดถู้กเผยแพรแ่ลว้ หา้มไมใ่หบุ้คคลดงักล่าวทาํ



  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.3 ขอ้ 3 หน้า 31 

การซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยห์รอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีบ่รษิทัออก จนกระทัง่ประชาชนทีไ่ดร้บั

ทราบขอ้มลูดงักล่าวไดม้เีวลาประเมนิขอ้มลูทีไ่ดด้รบัในระยะเวลาพอสมควรแลว้ (อย่างน้อย 24 ชัว่โมง นับแต่

วนัและเวลาทีเ่ผยแพร่) ทัง้นี้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ี

การแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์

10. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่ายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละคลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 

วนัทําการนับแต่วนัที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจดัส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทในวนัเดี่ยวกบัวนัที่ส่ง

รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

11. หากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน บรษิทัพจิารณากําหนดบทลงโทษทางวนิัยให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและสถานการณ์ของการกระทาํผดิ นอกจากนี้การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการ

กระทําและความร้ายแรงของการกระทําความผดินัน้ ๆ ร่วมด้วย  ซึ่งบทลงโทษเริม่ตัง้แต่การตกัเตือนเป็น

หนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยมไิดร้บัค่าจา้ง มหีนังสอืแจง้ใหอ้อกจากงานโดยไม่ไดร้บัค่าบอกกล่าว

ล่วงหน้าหรือเงินชดเชยใดๆ ไปจนกระทัง่การดําเนินคดีทัง้ทางแพ่งและทางอาญา โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตัง้ขึ้นเป็นกรณีเฉพาะที่แต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาบทลงโทษต่อเรือ่งดงักล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

11.4 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั สําหรบัการตรวจสอบงบการเงนิ 

(Audit fee) ในรอบบญัชปีี 2561 - 2563 ดงันี้ 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ปี 2563 

(ล้านบาท) 

คา่สอบบญัชปีระจาํปี (audit fee) 2.27 1.80 1.83 

คา่สอบทานงบการเงนิ 0.90 0.60 0.60 

รวม 3.17 2.40 2.43 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สอบบญัชแีละสํานักงานที่ผู้สอบบญัชีสงักดัขา้งต้น ไม่เป็นบุคคลหรอืกิจการที่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

11.5 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

 - ไมม่ ี– 
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