
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ณ ส้ินปี 2558 มีจ  ำนวนทั้งหมด 7 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ, ประสบกำรณ์และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทัได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ด ำรงต ำแหน่ง
ดงักล่ำว  ส ำหรับรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งและขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบปรำกฏอยูใ่น
หวัขอ้โครงสร้ำงและกำรจดักำร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล    ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
ใดๆ กบับริษทั, คณะกรรมกำรบริษทั, คณะกรรมกำรบริหำร, ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดัง ท่ีได้กล่ำวมำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ ง  3 ท่ำน เป็นผู ้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ส ำหรับรำย
รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งและขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบปรำกฏอยูใ่นหัวขอ้โครงสร้ำง
กำรจดักำร 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
อีก 2 ท่ำน รวมเป็น 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้
ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 2 ท่ำน รวม
เป็น 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียง
พอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรควำมเส่ียงและป้องกนัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 
คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 2 ท่ำน รวมเป็น 3 
ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัททั้ ง 3 ท่ำน เป็นผู ้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรบริษทัให้มีควำมมัง่คง กำ้วหนำ้ มีศกัยภำพใน
กำรแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั 
  



 
2.  การก าหนดวาระกรรมการ 
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 13 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำร

ออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมและถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่งและกรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระน้ีอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

 
3.  คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทั ไดก้ ำหนดข้ึนเท่ำกบัขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่ำวคือ 

 
1. ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 
2. เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ ำจำกบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท เช่น
กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษัท ไม่สำมำรถเป็นกรรมกำรตรวจสอบได้เน่ืองจำกกรรมกำรผูจ้ ัดกำรเป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อกำรบริหำรเป็นตน้ 

 
3. เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้น

กำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัและ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขำ้งตน้มำก่อนในระยะเวลำ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เว ้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบเห็นว่ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีและกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 

 
4. เป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่

ของบริษทั 
 
5. เป็นกรรมกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร

บริษทัผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
 



6. สำมำรถปฎิบติัหน้ำท่ี แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฎิบติังำนตำมหน้ำท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

นอกจำกน้ีกรณีท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรือคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยไ์ดมี้ประกำศปรับปรุงหรือผอ่นปรนหลกัเกณฑคุ์ณสมบติักรรมกำรอิสระก็ใหถื้อปฏิบติัตำมท่ีได้
ประกำศในภำยหลงัต่อไป 

 
4. ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 
คณะกรรมกำรของบริษทัมีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ ก ำหนด

นโยบำยวำงเป้ำหมำย พฒันำแผนธุรกิจ และพิจำรณำงบประมำณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและกำร
เติบโตของบริษทัและมีกำรทบทวนแผนเป็นประจ ำทุกปีเพื่อใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยธุรกิจท่ีวำงไว ้ 
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรไดดู้แลอย่ำงรอบคอบเม่ือเกิดรำยกำรท่ี

อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

 รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรไดท้รำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกคร้ัง 
รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์โดยรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/
ควำมจ ำเป็น ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 ต่อไปในหวัขอ้รำยกำรระหวำ่งกนั  

 กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน :  
คณะกรรมกำรก ำหนดให้ผู ้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ห้ำมไม่ให้ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีได้รับทรำบขอ้มูลภำยใน
เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  และไม่ซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 

6.จริยธรรมธุรกจิ 
 

บริษทัไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน 
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำรกิจของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และ



เท่ียงธรรม ทั้งกำรปฏิบติัต่อบริษทั  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชนและสังคม ซ่ึงบทบำทและหน้ำท่ี
ดงักล่ำวไดมี้กำรก ำหนดไวใ้นขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำร รวมทั้ง
ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษทัซ่ึงไดมี้กำรก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวด้ว้ยและคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ไดป้รับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีดงัน้ี 

 
6.1 ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้

แต่ไม่ไดก้  ำหนดจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยกรรมกำรบริษทัฯ ทั้ง 8 คน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
6.2 ก ำหนดให้กรรมกำรผูจ้ดักำร สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนได้โดยต้อง

รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบเป็นรำยลกัษณ์อกัษร ภำยใน 14 วนันบัตั้งแต่ทรำบว่ำตนเองจะไป
ด ำรงต ำแหน่ง หรือตอ้งแจง้ให้คณะกรรมกำรทรำบก่อนกำรรับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร(ในกรณีท่ี
รับต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหม่) 

 
6.3 คณะกรรมกำรฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรแจง้ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  โดยเปิดโอกำสให้

พนกังำนและผูส่้วนไดเ้สียมีช่องทำงกำรร้องเรียน  กำรแสดงควำมเห็น เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบ
บริหำรจดักำร    ส ำหรับ กำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยส่งจดหมำยร้องเรียนผำ่นเลขำนุกำร
บริษทัฯ 

 
6.4 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ถือวำ่ คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวนิยัอยำ่งหน่ึง ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำม ถือเป็นกำรท ำผดิวนิยั ตำม
ระเบียบวำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคล 

 
6.5 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมฯ เพื่อป้องกนักำรใชโ้อกำสแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี  
- ตอ้งไม่มีประวติักำรกระท ำผิดกฎระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย/์ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมกำรผูจ้ดักำร โดยมีบทบำท 

อ ำนำจ และหนำ้ท่ีท่ีแบ่งแยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 
- จดัให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจดักำร เพื่อควำม

อิสระในกำรแสดงควำมเห็นเพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร 



- คณะกรรมกำรบริษทัฯจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทั้งดำ้นกำรเงิน กำร
ปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งจดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำและดูแลทรัพยสิ์น 
มีแผนกตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิบำล และจดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯได้อย่ำงมี
คุณภำพ ประกอบด้วยข้อมูลส ำคญัอย่ำงครบถ้วน และมีกำรก ำหนดนโยบำยบริหำร
ควำมเส่ียง ไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีคณะกรรมกำรทั้งส้ินจ ำนวน 7  ท่ำน รำยละเอียดเป็นดงัน้ี 

 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  3 ท่ำน 
 กรรมกำร    1 ท่ำน 
 กรรมกำรตรวจสอบ   3 ท่ำน 

 
ดงันั้น บริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมกำรทั้งหมด 

อีกทั้งยงัจดัให้มีกำรประชุมร่วมกบัของกรรมกำรท่ีมิใช้เป็นผูบ้ริหำรและฝ่ำยจดักำรเพื่อให้มีอิสระในกำร
แสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

 

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร แต่ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร

ผูจ้ดักำรเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ซ่ึงถือหุน้เป็นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตำมล ำดบั ของ
ทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำมโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทัประกอบด้วยกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 

 

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมำยให้

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำ ซ่ึงค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้
โครงสร้ำงกำรจดักำรเร่ืองกำรค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 



10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ (อยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง) และมี

กำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจน ล่วงหนำ้ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ โดยมีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ก่อนกำรประชุมเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูล
อยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรำยงำน
กำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษทัและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได ้ 
 

โดยในปี 2558 ท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรของบริษทั มีกำรประชุม 13 คร้ัง ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกุล จ านวนทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นำยวรีะชยั สุธีรชยั 12/13 

2. นำยชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 13/13 

3. นำงสำวชนญัญำ ยงวงศไ์พบูลย ์ 9/13 

4. นำงเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 13/13 

5.  นำยพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศำล 9/13 

6. นำงไทศิกำ ไพรสงบ 3/13 

7. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 13/13 

8 พลต ำรวจเอกจุมพล   มัน่หมำย 3/13 

9. นำยธนกร ฤทธิบนัลือ 2/13 

10. นำยชนำธิป ไตรวุฒิ 6/13 

หมำยเหต:ุ วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2558 คุณชนำธิป  ไตรวฒิุ ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร  
วนัท่ี 23 เมษำยน 2558 นำยพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศำล เร่ิมเขำ้รับต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
แทน พลต ำรวจเอก จุมพล มัน่หมำย  
วนัท่ี 23 เมษำยน 2558 คุณชนญัญำ ยงวงศไ์พบูลย ์เขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรต่อจำกคุณธนกร  
ฤทธิบนัลือ ซ่ึงลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ก่อนครบวำระท่ีจะส้ินสุดในรอบปี 2559  

  



 
11. คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล เข้ำด ำรง

ต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2547 เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั โดยอ ำนำจและหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในเร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร ทั้งน้ีปัจจุบนัมีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรข้ึนเพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรกลัน่กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหำรจดักำรเร่ืองต่ำง โดย
คณะอนุกรรมกำรคณะต่ำงๆมีกำรประชุมร่วมกนัอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังเพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อใหท้นักบักำรบริหำรงำนของบริษทั  
 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำนเพื่อให้มี

ประสิทธิภำพ จึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำน ผูบ้ริหำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี
ของผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหวำ่ง
กนัอยำ่งเหมำะสมและมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบรำยงำนทำง
กำรเงินเสนอผูบ้ริหำรตำมสำยงำนท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบริษทัจดัตั้งหน่วยตรวจสอบภำยในเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
กำรปฏิบติังำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance 
Control) และเพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้หน่วยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดรั้บกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย และเพื่อให้กำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระมำก 

 

 13. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัและงบกำรเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย (ถำ้มี) และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ทั้งน้ีงบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึน
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติั
อยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
 



คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหมี้กำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบนัทึกข้อมูลทำงบญัชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมี
สำระส ำคญั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แล
รับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในและมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษทัเขำ้ร่วมประชุม เพื่อประเมินควำมเส่ียง ควำมเพียงพอของ
ขอ้มูลและระบบควบคุมภำยใน 

ดงันั้น คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำ
พอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทั 

 

14. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีว่ำขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและท่ีไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำชบัให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อควำมเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่ำเสมอ และทนัเวลำ ซ่ึง

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัได้ให้ควำมส ำคญัและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของงำนด้ำนผูล้งทุน

สัมพนัธ์นั้น ปัจจุบนับริษทัมีหน่วยงำนท่ีดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทั ร่วมกบั อ ำนวยกำร

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรกบัผูล้งทุนสถำบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเครำะห์และภำครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อจะไดส่้งขอ้มูลไดท้นัตำมเวลำ 

 


