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หมวดที 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทีสามารถเอือประโยชน์ได้กับ

บรษิทัฯ  โดยเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกจิและมกีารติดตาม

ผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส รวมถงึใหค้วามสําคญักับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือประ

โยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ

สงิแวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิของบรษิัท  

ณ วนัท ี23 มนีาคม 2561 คณะกรรมการของบรษิทัมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร

จํานวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อนัมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ 

ทงัหมด เพือทําหน้าทีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

เพอืใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็น

จํานวน 4 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสยีง และคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีมีต่อผู้ถอืหุน้ไว้

อย่างชดัเจนเพอืความเป็นอสิระในการตดัสนิใจและนําเสนอวสิยัทศัน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพือปฏิบตัิหน้าทีเฉพาะเรืองและเสนอเรืองให้คณะกรรมการ

บรษิทั พจิารณาหรอืรบัทราบตามขอบเขตอํานาจหน้าททีไีดร้ะบุไว ้

 คณะกรรมการบรหิาร  

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารจํานวน 6 ท่าน เพอืใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปด้วยความคล่องตวัโดยมขีอบเขต

อํานาจหน้าทตีามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

 คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารจํานวน 3 ท่านเพอืส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารบรหิารความเสยีงทวัทงั

องค์กร เพอืใหบ้รษิทัฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ท่าน เพือปฏิบตัิหน้าทีเฉพาะเรอืงสรรหา

บุคคลทีเหมาะสมต่อการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ

พจิารณาค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

นอกจากนีบริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็น 

คนละบุคคลกัน เพือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ําหนดอํานาจหน้าทแีละคดัเลอืกบุคคลเพอืเข้าดํารงตําแหน่ง

ดงักล่าว 
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ทังนี บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซึงทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที

คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัหิน้าทีในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทงัประสานงานให้มีการ

ปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รบัการอนุมตัิจากการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทกีรรมการของบริษัท

ไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทแีละความรบัผิดชอบเพิมมากขึน เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะไดร้บั

ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ร ับมอบหมายเพิมมากขึนด้วย ซึงต้องพิจารณาตาม

ความสามารถของบรษิทัประกอบดว้ย 

3. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบาย

ดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังท ี3/2561 เมือวนัที 23 มีนาคม 2561 โดยบริษทัฯ  

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความมันคงและเจริญเติบโตได้อย่างยังยืนในระยะยาว สําหรับการกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานนัน บริษัทฯ ให้ความสําคญัเรืองการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกนัเป็นประจําทุกปี เพอืใหบ้รษิทัฯ ไดป้ฏิบตัติาม

หลกัการการกํากบัดูแลกจิการทดี ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ทงันี คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา

นอกจากนี ภายหลังจากทีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว  

บริษัทฯ จะถือปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

4. จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือให้ 

ผู้ทีเกียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าทีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซือสตัย์ สุจริต และเทียงธรรม  

ทงัการปฏิบตัติ่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทงันีบรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นักงานและผูบ้รหิารทุกคนรบัทราบ

และยดึปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่าการตดัสนิใจ

ใดๆ ในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องทําเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านัน และควรหลกีเลยีงการกระทํา

ทกี่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผูท้มีสี่วนเกยีวขอ้งหรอืเกยีวโยงกับรายการทพีจิารณาต้องแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเกียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสนิ 

รวมถงึไม่มอีํานาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน ๆ 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เกยีวกบัรายการทเีกยีวโยงกนัและรายการทมีีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทงับริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อย่างเคร่งครดั

ในเรืองการกําหนดราคาและเงือนไขต่างๆ กับบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด และจะได้มกีารเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

6. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทงัสารสนเทศที

ปรากฏในรายงานประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และงบการเงนิ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจดัทํางบการเงินของบริษทั จะถูกตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีสํานักงาน กลต. ใหค้วามเหน็ชอบ เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการทําบญัชสีากล ซงึเป็นที

ยอมรบัเป็นการทวัไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทสํีาคญั ทงัขอ้มูล

ทางการเงินและทไีม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน โดยจะดําเนินการบนพนืฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชอืถือได้ 

และใชน้โยบายการบญัชทีเีหมาะสม 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุม

พิเศษเพิมเติมตามความจําเป็น โดยกําหนดวาระการประชุมทีชดัเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการ

ดําเนินงานเป็นประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครงัจะมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัทํา

วาระต่างๆ ของการประชุมและดําเนินการจดัส่งเอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน

การประชุมเพือให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพือรกัษา

สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันได้ อีกทัง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจดัส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็น

รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการทผ่ีานการรบัรองจากคณะกรรมการ

บรษิทั อย่างเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมการของบรษิทั และผูท้เีกยีวขอ้งตรวจสอบได ้

ในการพิจารณาเรืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึงทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการบริษัท แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทงันี ในการลงมติในทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทใหถ้อืมตขิองเสียงขา้ง

มากของจํานวนกรรมการทมีาเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสยีงในการลงคะแนน กรรมการทมีีส่วน

ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ทงันี ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีประชุมจะ

ออกเสียงเพมิอกีหนึงเสียงเป็นเสียงชขีาด ทังนีในปี 2560 บริษัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวน 3 ครงั 

และในไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 4 ครงั  

8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพือให้เกิด 

ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและ

ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
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แบ่งแยกหน้าทีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตาม ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี บริษัทฯ ยงัจดัให้มีผู้ทีทํา

หน้าทีตรวจสอบภายใน ซึงมีนโยบายทีจะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทําการ

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษิทั โดยไดแ้ต่งตงับริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั นําโดยคุณกรณัย ์พรีะบูล เป็นผูต้รวจสอบภายในปี 2558-

2560 เพือทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธผิล มี

การควบคุมทางด้านการเงิน และมีการปฏิบตัิงานทีเป็นไปตามแนวทางทีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงั การ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ  

9. คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน โดยมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ดงัน ี

9.1 ขอบเขตอํานาจ หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ตามมติทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ประชุมเมือวนัที 10 เมษายน 2561 ได้มีการกําหนดขอบเขต

อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสําคญัของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าทีตามที

กําหนดไว้ในขอ้บงัคบับรษิทั และใหม้อํีานาจหน้าทตีามทกีําหนดดงัต่อไปนี 

9.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้

ถือหุ้น โดยยึดนโยบายเรือง “ข้อพึงปฏิบตัิทีดีสําหรบักรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” ตามทีตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด  

9.1.2 จ ัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  

ทผีูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาและอนุมตั ิ 

9.1.3 พิจารณาอนุมตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ ์

ทางธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสยีง (Risk Management) และระบบควบคุม

ภายในทเีหมาะสม รวมถงึทบทวนเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์

ของบรษิทัฯ อย่างน้อยทุกปี  

9.1.4 ควบคุมและกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร 

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

รวมถงึกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน  

 9.1.5 พิจารณาอนุมตัิโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารงาน มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอืนตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าทีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆทีแต่งตัง ทงันี 

การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าททีีกําหนดนันต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจททีําให้

คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณา
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และอนุมตัิรายการทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบั

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทเีป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ล้ว ทงันีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และอํานาจในการ

บรหิารจดัการ จะต้องครอบคลุมรายละเอยีดการคดัเลอืก การว่าจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และ

การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ทีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้

กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัเป็นผูม้อีํานาจแทนบรษิทัฯ ทจีะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน  

9.1.6 จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัและรบัผิดชอบการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน 

เพอืแสดงถงึฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมา และนําเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้น

เพอืพจิารณาและอนุมตั ิ 

9.1.7 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบตัิการ

อย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั 

หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและ

ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนันๆ ได้เมือเห็นสมควร ทงันี การมอบอํานาจนันต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจทีทําให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการทีตนหรือ

บุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดที

จะทําขนึกบับรษิัทฯ หรือบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามทนิียามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืประกาศอนืใดของหน่วยงานทเีกียวขอ้ง เวน้แต่

เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ

อนุมตัไิวแ้ล้ว  

9.1.8 พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เพือรบัผิดชอบและดูแลการดําเนินงานในเรืองต่างๆของ

บรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร  

9.1.9 พิจารณาการจดัสรรเงินกําไรเพอืการจ่ายเงินปันผล และนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้เพือพจิารณา

และอนุมตั ิ 

9.1.10 แต่งตังเลขานุการบริษัท เพือรับผิดชอบดําเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการบรษิทั เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้อืหุน้  

นอกจากนี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทใีนการกํากับดูแลให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์ อาท ิการทํารายการทเีกยีวโยงกัน การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง

ทรพัย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั  ณ วนัท ี10 เมษายน 2561 มจีํานวน 8 ท่านประกอบดว้ย  

รายชือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นาย ณรงค์ฤทธ ิถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นาย สุทธ ิธรรมอํานวยสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นาย ยงิยง เตชะรุ่งนิรนัดร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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รายชือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

4. นาย ซุง ซกิ ฮอง กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นาย ยอง ชอล ชอย กรรมการ 

6. นาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการ 

7. นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ 

8. นาย สมชยั ก้านบวัแก้ว กรรมการ 

 

9.2 ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 1/2561 ประชุมเมือวนัท ี24 มกราคม 2561 ได้กําหนดขอบเขต 

ความรบัผิดชอบทสีําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี 

9.2.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพอืให้มนัใจว่ามีความถูกต้องและเชือถอืได ้ รวมถงึการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารทีรบัผิดชอบในการจัดทํา

รายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี และเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องของบริษัทอย่าง

เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

9.2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ของบริษัทฯ  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืนใดทรีบัผิดชอบเกยีวกับการตรวจสอบภายใน  

ทงันี อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเรือง

สําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทังนําข้อเสนอแนะเกียวกับ 

การปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีสําคญัและจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  โดย

สอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอกและหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืบริษทัฯ ทปีรกึษา 

ตรวจสอบภายใน (ถ้าม)ี 

9.2.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย์ รวมทงันโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัธุรกิจของ

บรษิทัฯ  

9.2.4 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของ

บรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชขีองบรษิทั  โดยคํานึงถึงความน่าเชอืถอื ความ

เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ร ับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท  เพือเสนอให้ที

ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกียวกับ

วตัถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาทีพบระหว่างการ

ตรวจสอบ และประเดน็ทผูีส้อบบญัชเีหน็ว่าเป็นสาระสําคญั  

9.2.5 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีทเีกิดรายการทเีกยีวโยงกัน หรือรายการทอีาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนด
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ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทงั เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดงักล่าวอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน ทงันี เพอืใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั 

9.2.6 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสียงทีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ และปฏบิตักิารอืน

ใดตามทีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายและกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการ

บริหารความเสียง ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายการสําคัญๆ ทีต้องเสนอต่อ

สาธารณชนตามทกีฎหมายกําหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร เป็นต้น 

9.2.7 รายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปีละ 

4 ครงั 

9.2.8 เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปี ละ 1 ครงั 

9.2.9 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหารหรือพนักงานของบรษิัทฯ ทีเกียวข้องมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทเีหน็

ว่าเกยีวขอ้งหรอืจําเป็น 

9.2.10 ให้มีอํานาจว่าจ้างทีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้

คําปรึกษาในกรณีจําเป็น เมือเห็นว่าจําเป็นตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่าใช้จ่ายของ

บรษิทัฯ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

9.2.11 จดัทํารายงานการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี            

ของบริษัทฯ ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

- ความเหน็เกยีวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทน่ีาเชอืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

- ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกยีวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิบัติหน้าที 

ตามกฎบตัร (Charter)  

- รายการอนืทีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทแีละความรบัผิดชอบ

ทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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9.2.12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ในการจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี  

9.2.13 ปฏิบตัิงานอืนตามทคีณะกรรมการบรษิัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทแีละความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าทีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี 

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความ

รบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก  

9.2.14 ในการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระทํา           

ดงัต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิทัให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพือดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน

เวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

  - รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

  - การทุจรติหรอืมสีงิผิดปกตหิรอืมขี้อบกพร่องทสีําคญัในระบบควบคุมภายใน  

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บรหิารไม่ดําเนินการใหม้ีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึงต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

9.2.15 พิจารณาสอบทานและปรบัเปลียนหน้าทีให้เหมาะสมอย่างสมําเสมอ ในกรณีทีมีการเปลียนแปลง

หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งการเปลียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

เพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธิภาพทีด ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา

ความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจําเป็นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ทังนี นายยิงยง  

เตชะรุ่งนิรนัดร์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบริษทั   

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท ี23 มนีาคม 2561  มจีํานวน 3 ท่าน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

9.3 ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2561 เมอืวนัที 24 มกราคม 2561 ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการ

บรหิารมอีํานาจหน้าทภีายในขอบเขตทกีําหนดไว้ ดงัต่อไปนี 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 

1. นายสุทธ ิธรรมอํานวยสุข ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นายณรงค์ฤทธ ิถาวรวศิษิฐพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายยงิยง เตชะรุ่งนิรนัดร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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9.3.1 ให้มีอํานาจตัดสินใจในเรอืงการดําเนินงานทีสําคญัของบริษัทฯ โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือ

ขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจทีได้รบั

มอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กับลูกค้า และต้อง

รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

 9.3.2 พิจารณาเรืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

9.3.3 มอํีานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเกียวขอ้งและ

เป็นประโยชน์ต่อกจิการ 

9.3.4 พจิารณาเรอืงการระดมทุนของบรษิทัเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9.3.5 อนุมตักิารแต่งตงัทปีรกึษาดา้นต่างๆทจีําเป็นต่อการดําเนินงานของกจิการ 

9.3.6 ดําเนินกจิการทีเกยีวขอ้งกบัการบรหิารงานโดยทวัไปของกิจการ 

9.3.7 พิจารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิคําขอจากฝ่ายงาน

ต่างๆ ของบรษิทัทเีกนิอํานาจสงัการของฝ่ายงานนัน  

9.3.8 คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าทีให้กรรมการบริหารแต่ละคน

สามารถดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารตามทีกําหนดไว้ โดย

กรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานทีได้ร ับมอบหมายนันโดยตรงต่อคณะ

กรรมการบรหิาร   

 ทงันี การมอบอํานาจดงักล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจนันต้องไม่มีอํานาจอนุมตัิรายการทีบุคคลดงักล่าว

หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ตามทกีําหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย ซึงการอนุมตัิรายการในลักษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรอืทปีระชุมผูถ้ือหุ้น เพือพิจารณาและอนุมัตริายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรม

การคา้ปกตทิวัไปของบรษิทัทเีป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณา

อนุมตัไิว ้

 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท ี23 มนีาคม 2561มจีํานวน 6 ท่าน ดงันี 

รายชือคณะกรรมการบริหาร ตําแหน่ง 

1. นายซุง ซกิ ฮอง  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบริหาร 

3. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการบริหาร 

4. นายสมชยั ก้านบวัแก้ว กรรมการบริหาร 

5. นางฐติมิา ธนาปกจิ กรรมการบริหาร 

6. นางสาวพรธภิสัร์ ขนัธวีทิย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิ 

 

9.4 ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารความเสยีง  

 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กําหนดให้

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงมอีํานาจหน้าทภีายในขอบเขตทกีําหนดไว ้ดงัต่อไปนี 



        บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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9.4.1 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบรหิารความเสยีงระดบัองค์กร 

9.4.2 กําหนดแผนจดัการความเสียงของฝ่ายจดัการ รวมทงักระบวนการบรหิารความเสยีงในภาพรวมของ

องค์กร 

9.4.3 กํากับดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏบิตัติามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบรหิารความเสียงระดบั

องค์กรอย่างต่อเนือง ตดิตามผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสยีงระดบัองค์กร และรายงาน

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจํา 

9.4.4 พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบความเสยีงทยีอมรบัได้ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพอื

รบัทราบ 

9.4.5 จดัทําและสอบทานรายงานการบรหิารความเสยีง เพอืตดิตามความเสยีงทมีสีาระสําคญัและ

ดําเนินการเพือใหม้นัใจว่า องค์กรมีการจดัการความเสยีงอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

9.4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความเสียงทีสําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้สอบทานเพอืใหม้นัใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมต่อการจดัการ

ความเสยีง รวมทงัการนําระบบการบรหิารความเสยีงมาปรบัใช้อย่างเหมาะสมและมกีารปฏบิัติตาม

ทวัทงัองค์กร 

9.4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสียง 

อย่างน้อยปีละ 1 ครงั และในทุกๆ ระยะเวลาทีพบว่าระดบัความเสยีงมกีารเปลยีนแปลง 

9.4.8 ปฏบิตัหิน้าทอีนืใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง ณ วนัท ี23 มนีาคม 2561 มจีํานวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 

1. นาย ซุง ซกิ ฮอง ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. นาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบริหารความเสยีง 

3. นาย สมชยั ก้านบวัแก้ว กรรมการบริหารความเสยีง 

 

9.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2561 เมอืวนัที 24 มกราคม 2561 ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมอีํานาจหน้าทภีายในขอบเขตทกีําหนดไว ้ดงัต่อไปนี 

9.5.1 ดา้นการสรรหา  

9.5.1.1 พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการทตี้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการทีคณะกรรมการกําหนดไว้ รวมถึงกําหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม โดยจะ 

ต้องพิจารณาใหเ้หมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทีเกียวขอ้งกับธุรกิจหรอือุตสาหกรรม

หลกัของบรษิทั 

9.5.1.2 พิจารณารายชือบุคคลทีเหมาะสมทีจะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร

ระดบัสูงของบรษิทั 

9.5.1.3 พจิารณากลนักรองรายชือ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงาน

ทางการของผูท้จีะเสนอชอื และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  



        บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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9.5.1.4 พิจารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการทีพน้จากตําแหน่งตามวาระและสมควร

ได้รบัเลือกตังใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอทีประชุม 

ผูถ้อืหุน้เพอืแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั 

9.5.1.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีทีมีเหตุการณ์ 

การเปลยีนแปลงทีเกยีวขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ  

9.5.1.6 พจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสูง  

9.5.1.7 พิจารณาแผนการพัฒนากรรมการ และแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) รวมทังปฏิบัติหน้าท ี

ในเรอืงอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.5.2 ดา้นกําหนดค่าตอบแทน  

9.5.2.1 พิจารณานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทคีณะกรรมการบรษิทั แต่งตงั 

9.5.2.2 พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทังส่วนทีเป็นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์อืนทีจ่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และทีปรึกษาระดบับริหารของ

บรษิทั   

9.5.2.3 พจิารณาหลกัเกณฑ์การประเมนิคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารสูงสุด พรอ้มทงันําเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัท ี23 มนีาคม 2561  มีจํานวน 3 ท่าน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

9.6 ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2561 เมือวันที 24 มกราคม 2561 ได้กําหนดให้กรรมการ

ผู้จดัการมีหน้าทีบริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เบืองต้นของบริษัทฯ  โดยกรรมการผู้จ ัดการ

จะต้องปฏิบตัหิน้าทีและรบัผิดชอบต่อการดําเนินงานของบรษิัท ทงัด้วยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้้บรหิารอืนในระดบั

ถดัไปเป็นผูด้ําเนินการแทน หน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการมีดงัต่อไปนี 

9.6.1 ดูแลบริหารดําเนินงานอย่างระมัดระวังด้วยความซือสัตย์   และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ 

เพือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ 

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดโดยทปีระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถอืหุน้ 

ภายใต้กรอบกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และขอบเขตอํานาจซงึคณะกรรมการกําหนด 

9.6.2 ควบคุมดูแลการดําเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจําวนัของบรษิทั 

9.6.3 จดัทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนด

รายชือคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง 

1. นายสมชยั ก้านบวัแก้ว ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายสุทธ ิธรรมอํานวยสุข กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายณรงค์ฤทธ ิถาวรวศิษิฐพร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 



        บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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อํานาจการบรหิารงาน เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบริษทัฯ พจิารณา

อนุมตั ิ 

9.6.4 รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทั มากําหนดทศิทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ 

เพอืกําหนดภารกจิหลกั (Mission) สําหรบัฝ่ายจดัการนําไปดําเนินการ  

9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคต่างๆ เพือให้ผู้บริหารและฝ่ายจดัการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจทีวางไว้ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั   

9.6.6 ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการดําเนินงานการบรหิารจัดการ

ความคบืหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษทัอย่างสมําเสมอ 

9.6.7 มีอํานาจสงัการ / ออกระเบียบ / ประกาศและอนุมตัิการใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯ   ตามตารางระเบยีบอํานาจอนุมตัแิละนโยบายเพอืผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

9.6.8 ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ 

ทงันี ในการดําเนินการเรอืงใดทีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูร้บัมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอาจ

มคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื

หน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

และ/หรอืบรษิทัทเีกียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอํานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรืองดงักล่าว โดยเรอืงดงักล่าวจะต้อง

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพืออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ

รายการทเีป็นไปตามธุรกจิปกต ิ และเงอืนไขการค้าปกติซงึเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/

หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกําหนด 

 

กรรมการผูจ้ดัการ ณ วนัท ี10 เมษายน 2561 คอื นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 



                           บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 หน้าท ี2.3-11-13 

9.7 อาํนาจอนุมติัรายการทีสาํคญั  

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2561 ประชุมเมอืวนัท ี10 เมษายน 2561 ไดม้มีตพิจิารณาระเบยีบอํานาจอนุมตัริายการทสีําคญัดงันี 

รายการ ผู้จดัการ 
รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

1. ธุรกรรมด้านการจดัหาเงิน     

1.1  การขออนุมตั/ิลงนาม การกู้ยืมเงนิเพอืนํามาดําเนินธุรกจิ      

1.1.1 เบกิใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ ตามวงเงนิสนิเชอืจากสถาบนั

การเงนิ 
 

 ไม่เกนิ 5 ล้านบาท ตามวงเงนิสนิเชอื

จากสถาบนัการเงนิ 

 

1.1.2 กู้จากบริษทัฯ ทเีกยีวขอ้งกนั 
 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกนิ 10 ล้านบาท ไม่เกนิ 150 ล้าน

บาท 

เกนิ 150 ล้าน

บาท 

1.2  การออกตัวเงนิ (เชค็ ตัวสญัญาใชเ้งนิ หุน้กู้)     อนุมตั ิ

1.3 การเพมิทุน 
 

   อนุมตัเิพอืเสนอผู้

ถอืหุน้ 

2. ธุรกรรมด้านการลงทุน       

2.1 การฝากเงนิกับสถาบนัการเงนิ (กรณีทมีเีงนิเหลอื)   อนุมตั ิ   

2.2 ใหกู้้ยมืเงนิแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัเพอืดําเนินงาน (กรณีทมีีเงนิเหลือ)     

2.2.1 บริษทัฯ ถือหุน้เกนิว่า 90.00% 
 

 ไม่เกนิ 100 ล้าน

บาท 

เกนิ 100 ล้านบาท  



                           บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายการ ผู้จดัการ 
รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

2.2.2 บริษทัฯ ถือหุน้ตํากว่า 90.00% 

 

  ไม่เกนิ 20% ของ

ประมาณการ

รายได้ 

เกนิ 20% ของ

ประมาณการ

รายได้ 

2.3 การลงทุนพฒันา หรอื บํารุงรกัษาทรพัย์สนิ  (ตาม

งบประมาณ) 
 

 อนุมตั ิ   

2.4 การลงทุนซอืสนิทรพัย์ (ตามงบประมาณ)     อนุมตั ิ   

2.5 การลงทุนซอืสนิทรพัย์ (ไม่มใีนแผนงบประมาณ) (ต่อครงั) 
 

 ไม่เกนิ 1.3 ล้าน

บาท 

ไม่เกนิ 5 ล้านบาท เกนิ 5 ล้านบาท 

2.6 การลงทุนดา้นการร่วมทุน   
 

  ไม่เกนิ 10 ล้าน

บาท 

เกนิ 10 ล้านบาท 

2.7 การอนุมตัจิําหน่ายทรพัย์สนิถาวรของบรษิทั (มูลค่าซือขาย)     ไม่เกนิ 3 แสนบาท ไม่เกนิ 1 ล้านบาท เกนิ 1 ล้านบาท 

3. ธุรกรรมด้านการดําเนินงาน ( มีในงบประมาณ )       

3.1 การอนุมตัคิ่าใชจ้่ายเกยีวกับการซอื/เช่า วัสดุสํานักงาน 

อุปกรณ์สํานักงาน   เช่น การซอื/เช่า สํานักงาน, รถยนต์ , 

เครอืงจกัร ,  อุปกรณ์ หรอืสงิจําเป็นในการดําเนินธุรกจิ, ใชภ้ายใน

องค์กร 

 

ไม่เกนิ 1 แสนบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท เกนิ 2 ล้านบาท  

3.2 การอนุมตัคิ่าใชจ้่ายเกยีวกับการสงัซืออุปกรณ์ เครอืงมอื

เครอืงใช ้สําหรบังานก่อสรา้งตามสญัญา 
 

ไม่เกนิ 5 แสนบาท ไม่เกนิ 30 ล้านบาท เกนิ 30 ล้านบาท  



                           บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายการ ผู้จดัการ 
รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

3.3 การสงัซอืสินคา้/บริการจา้งเหมา เพอืใชใ้นการก่อสรา้งตาม

สญัญา 
 

 อนุมตั ิ   

3.4 การตงัวงเงนิสดย่อย  อนุมตั ิ    

3.5 การอนุมตักิารเบิกเงนิทดรองยมื ต่อครงั ไม่เกนิ 5 พนับาท  ไม่เกนิ 2 หมนืบาท ไม่เกนิ 6 แสนบาท   

3.6 การอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจําปี     อนุมตั ิ

3.7 ธุรกรรมดา้นการบรหิารงานทวัไป  ไม่เกนิ 1 หมนืบาท ไม่เกนิ 5 แสนบาท เกนิ 5 แสนบาท  

4. ธุรกรรมด้านการขาย      

4.1 การอนุมตักิารขายสนิคา้/บริการ ไม่เกนิ 1 แสนบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท เกนิ 1 ล้านบาท   

5. ธุรกรรมด้านบญัชี      

5.1 การใชห้ลกัการบญัชหีรอืการเปลยีนแปลงหลกัการทางบญัช ี

(นโยบายบญัช)ี 

    อนุมตั ิ

5.2 การตงันโยบายค่าเผอืสนิคา้เสอืมสภาพ ล้าสมยั     อนุมตั ิ

5.3 การตงันโยบายสํารองหนีสูญ     อนุมตั ิ

5.4 การตดัหนีสูญ จากบญัชตีามประกาศหรอืคําสงัตามประมวล

รษัฎากร (ใชส้ทิธทิางภาษี) 

  อนุมตั ิ   

5.5 การอนุมตักิารโอนเงนิผ่านธนาคาร   อนุมตั ิ   

5.6 การอนุมตักิารจ่ายชําระค่าสนิค้าและบรกิาร อนุมตั ิ     

5.7 การอนุมตักิารบนัทึกต้นทุนงานก่อสร้าง   อนุมตั ิ   

6. การบริหารงานบุคคล       



                           บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายการ ผู้จดัการ 
รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

6.1 ระเบียบ / ข้อบงัคบั และแนวทางปฏิบติั การบริหารงานบุคคล     

6.1.1 การเปลยีนแปลงระบบ/ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบตัทิวัไป 

ในการบรหิารงานบุคคล  
  อนุมตั ิ   

6.1.2 การเปลยีนแปลงระเบยีบ/ขอ้บงัคบั และแนวทางปฎิบตักิาร

บรหิารงานบุคคล ทเีป็นสาระสําคญั หรอืเกยีวขอ้งกับสทิธิ

ประโยชน์ของพนักงาน ทไีม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน 

    อนุมตั ิ

6.1.3 การลงโทษทางวนิัยทุกกรณี – การพน้สภาพพนักงาน  อนุมตั ิ    

6.2 ตาํแหน่งพนักงาน      

6.2.1 การแต่งตงั/ปรบัเปลยีนตําแหน่ง – การโอนยา้นตามโครงสรา้งเดมิ     

6.2.1.1 ระดบัพนักงานไปจนถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ   อนุมตั ิ   

6.2.1.2 ระดบักรรมการผูจ้ดัการ และ ผูบ้รหิารทรีบัผิดชอบสูงสุด

ของฝ่ายบญัช ีและการเงนิ 

    อนุมตั ิ

6.2.2 การกําหนดระดบัตําแหน่งพนักงาน   อนุมตั ิ แจง้ต่อ

คณะกรรมการ 

 

6.2.3 การกําหนดผงัองค์กร     อนุมตั ิ

6.2.3.1 จํานวนพนักงานในทมี   อนุมตั ิ   

6.2.3.2 การแบ่งแผนก     อนุมตั ิ

6.3 การพิจารณาเงินเดือนและโบนัส      

6.3.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน – การปรบัเงนิเดอืน/โบนัสประจําปี     



                           บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายการ ผู้จดัการ 
รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

6.3.1.1 ระดบัพนักงานไปจนถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ   อนุมตั ิ   

6.3.1.2 ระดบักรรมการผูจ้ดัการ     อนุมตั ิ

6.3.2 การกําหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน    อนุมตั ิ  

6.3.3 การกําหนดโครงสรา้งสวสัดิการตามตําแหน่ง เช่น ค่าเบยี

เลยีง  และเครืองแบบพนักงาน เป็นต้น 
  อนุมตั ิ   

 

 



        บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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9.8 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผูบ้รหิาร 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีารแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาในการคดัเลอืกบุคคลทจีะมาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ 

ชุดย่อยและผู้บรหิารระดบัสูงของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมทงั ผูบ้รหิารระดบัสูงทตี้องการสรรหาใหเ้ป็นไปดงัรายละเอยีดต่อไปนี  

9.8.1 กรรมการบรษิทัฯ  

9.8.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที

เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัท มีความซอืสตัย์ต่อหน้าท ีมวีสิยัทศัน์ รวมทงัจะต้องอุทิศเวลา

ใหก้บับรษิทัฯ เพอืจะไดป้ฏบิตัหิน้าทอีย่างเต็มที และมอีํานาจในการตัดสินใจอย่างอสิระเพอืประโยชน์

สูงสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

9.8.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและ

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึไม่มลีกัษณะทแีสดงถงึการขาดความเหมาะสม

ทจีะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทมีีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตามทสํีานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด  

9.8.1.3 ควรผ่านการอบรมและได้ร ับประกาศนียบัตรการอบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับ

จากวนัทไีดร้บัการแต่งตงั 

9.8.1.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบรษิัทย่อยทีไม่ใช่บรษิทัฯ 

จดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั (รวมบรษิทั) ในกรณีทกีรรมการคนใดคนหนึงดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอืนๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการท่านดงักล่าว  

9.8.1.5 ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จ ัดการ (Managing Director) 

เพือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ 

หน้าทแีละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพอืมใิหก้รรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอํีานาจบรหิารและ

อนุมตัวิงเงนิไม่จํากดั   

9.8.1.6 เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผู้บริหารของบริษัททีออกหลักทรพัย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชือบุคคลในระบบข้อมูลรายชือ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีออกหลกัทรพัย์  

9.8.1.7 เป็นบุคคลทมีคีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิารทํางานทดี ี

9.8.1.8 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครงั ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็นหรือ

สุดวสิยั 

9.8.1.9 กรรมการบรษิทัไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิติบุคคลอืนทีประกอบกิจการอืนมีสภาพอย่างเดยีวกัน

และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพอืประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอืน

เวน้แต่จะแจง้ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทจีะมมีตแิต่งตงั 

9.8.1.10 กรรมการบริษัทต้องแจง้ให้บรษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาใดๆ ทีบริษัทฯ ทํา

ขนึไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยอ้อม หรอืถอืหุน้ หุน้กู้ เพมิขนึหรอืลดลงในบริษทัฯ หรอืบรษิัทในเครอื 

9.8.1.11 อายุไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์ 
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9.8.1.12 คุณสมบตัอินืทอีาจกําหนดเพิมเตมิเพอืใหส้อดคล้องกบักฎหมายและความเหมาะสมอนืๆ ในภายหลงั 

 

9.8.2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึนมาคณะหนึง 

มจํีานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคดัเลอืกจากกรรมการอิสระของบริษทั ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการ

อสิระโดยมคุีณสมบตั ิดงันี 

9.8.2.1 ไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการหรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  

9.8.2.2 เป็นกรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนด และมีคุณสมบตัิในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ใน

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิัท ทงันี ใหน้ับรวม

การถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษาทีได้ร ับ

เงนิเดอืนประจําหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิทั

ย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทงันี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  

(3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะทเีป็นบิดา มารดา คู ่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของกรรมการราย

อืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบัการเสนอชือเป็น

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย     

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทัร่วม 

ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการ

ใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีมีนัย หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของผูท้มีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัยผูม้ีอํานาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซงึมผูีส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษา

กฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท
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ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั  

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รบัแต่งตงัขนึเพอืเป็นตัวแทนของกรรมการบรษิัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(8) ไม่ประกอบกจิการทมีีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกจิการของบริษัทฯ  

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการทีมีส่วน ร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบัเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ของจํานวนหุ้นทีมสีิทธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีีนัยกบักจิการของบรษิทั  หรือบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระ เกียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัท เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี และคู่ค้า เป็นต้น อนัอาจจะทําใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

(10) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีรวมทังมีความรู้ 

ความสามารถทเีป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั  

(11) กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทนัทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์

ใดๆ ทอีาจจะทําใหต้นต้องขาดคุณสมบตัิความเป็นอสิระในฐานะกรรรมการอสิระ 

(12) กรรมการอสิระมีวาระการดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 9 ปี 

(13) กรรมการอสิระจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 

(14) ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสนิใจในการดําเนินกจิการของ

บรษิทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทั

ย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ภายหลังได้ร ับการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลักษณะเป็นไปตามทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว

กรรมการอิสระ อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิทั  

โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

9.8.2.3 เ ป็นผู้ทีสามารถปฏิบัติห น้าทีแ สดงความเห็นห รือรายงานผลการปฏิบัติ งานตามหน้ าท ี

ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทงัผูท้เีกยีวขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

9.8.2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี  

ต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าที

ในการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิได ้  

9.8.2.5 เป็นผูท้ไีด้รบัความเชอืถอืและเป็นทยีอมรบัโดยทวัไป 
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9.8.2.6 สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทงันี คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้คดัเลอืกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึงทมีีคุณสมบตัิเหมาะสม

ให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกและแต่งตังเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนืใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั โดยควรแจง้เป็น

หนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการอืน

ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลทีลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรืองการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให ้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทังคณะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทพีน้จากตําแหน่งต้องรกัษาการในตําแหน่งเพอืดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

จะเขา้รบัหน้าท ี 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บรษิทั  แต่งตงับุคคลทมีคุีณสมบตัคิรบถ้วนขนึเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพอืใหก้รรมการตรวจสอบมี

จํานวนครบตามทคีณะกรรมการบรษิัทกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีง

วาระทีย ังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนแทน ทังนี ให้บริษัทฯ แจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ

ตรวจสอบดงักล่าวพรอ้มเหตุผลของการพน้จากตําแหน่งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทนัท ี 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังใหม่ได้อีก 

ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้จากการดํารงตําแหน่งเมอื 

(1)  ตาย  

(2)  ลาออก  

(3)  ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรหรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย  

(4)  พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทัหรอืครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืถูกถอดถอน 

 

9.8.3 ผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษทัหรอืบุคคลทีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตงัผู้บริหาร

โดยคดัเลอืกจากบุคลากรทมีปีระสบการณ์ ความสามารถ และมคีวามรู้ในการบรหิารสายงานทเีกยีวขอ้ง 

 

9.9 การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโนบายการลงทุนในกจิการทสีามารถเออืประโยชน์กบับรษิทั ทงันีเพอืเป็นการเพมิศกัยภาพในการ

แข่งขนั โดยการลงทุนในบรษิัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมอีํานาจควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบรหิาร ส่วนบริษัท ร่วม 

จะต้องมสีทิธใินการส่งตวัแทนของบรษิทัเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

 

10 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดใีนเรืองอืนๆ 



        บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 หน้าท ี2.3-11-22 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

หากบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมคีวามจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักับบุคคลทีมีความเกยีวขอ้ง บุคคลทอีาจ

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีนโยบายทีจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเหน็เกยีวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน ในกรณีทคีณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขนึ บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้เชยีวชาญอสิระ ผู้ประเมินราคาอสิระ หรือผู้สอบ

บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้

คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี เพอือนุมตัริายการดงักล่าวก่อนการเขา้ทํารายการ  

ทังนี การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอันมีลกัษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที

ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั หรอืเป็นไปตามหลกัการทีคณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ล้ว ฝ่ายบรหิารของบรษิทัหรือ

บรษิทั ย่อยสามารถดําเนินการไดต้ามปกตแิละจดัทํารายงานสรุปเพอืรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ทุกไตรมาส 

นโยบายของบรษิทัฯ ในการทํารายการระหว่างกนัสามารถจําแนกตามประเภทรายการได้ดงันี 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิกล่าวคอื รายการทางการคา้ทบีรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

ทําเป็นปกติเพือประกอบธุรกิจทีมีเงือนไขการค้าทวัไปหรือเป็นรายการททีําเพือสนับสนุนรายการธุรกจิ

ปกติทีมีเงือนไขการค้าทวัไป อาทิ การซือและขายสินค้า ซือวตัถุดิบ การให้บริการ การว่าจ้างขนสนิคา้ 

การว่าจา้งทําโฆษณา สญัญาว่าจา้งบรหิาร การรบัความช่วยเหลอืทางเทคนิค เป็นต้น บรษิทัฯ มนีโยบาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็นต่อการทํา

รายการดังกล่าว โดยมีเงือนไขการค้าทีมีราคาและเงือนไขทีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ เมอืเทยีบเคยีงกบัการทํารายการระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทั ย่อยและบุคคลทวัไป หรอืการ

ทํารายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยงกันกับบุคคลทัวไป หรือการทํารายการในลักษณะเดียวกันของ

ผู้ประกอบการอืนในธุรกิจทํานองเดียวกัน ทงันี หากมีความจําเป็นบริษัทฯ อาจว่าจ้างทีปรึกษาเฉพาะ

ทางในการประเมินราคาทีเป็นธรรม หรือผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพอืใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ือหุ้นตามแต่กรณีเพอือนุมตัิรายการดงักล่าวก่อนการเข้าทํารายการ อีก

ทงัคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสงัหรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัิตาม

ขอ้กําหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตักิารของบริษทัฯ จดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกนั 

 รายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงิน อาท ิการรบัหรอืใหกู้้ยมืเงนิ การคําประกนั การใหส้นิทรพัย์

เป็นหลกัประกันหนีสิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชือของบุคคลทีเกียวโยง การจ่าย

ค่าธรรมเนียมใหก้บับุคคลทเีกยีวโยงทคํีาประกนัการกู้ยมื เป็นต้น จะต้องเป็นไปด้วยความจําเป็น มคีวาม

สมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงอืนไขทีเป็นธรรม ตลอดจนก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ  สําหรบั

รายการคําประกันอนัเนืองมาจากความจําเป็นในการขอวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน เพือใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ ซงึถอืเป็นเงอืนไขปกติของสถาบนัการเงนิในการให้สินเชือแก่ธุรกจิ ซงึไม่ว่า

จะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรพัย์คําประกัน บริษัทฯ ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขนึจากการคําประกนั 
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และต้องไม่ทําให้บรษิัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด สําหรบัรายการรบัการคําประกัน จะต้องเป็นไปตาม

ความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพือให้เกิดประโยชน์

สูงสุด สําหรบัรายการใหแ้ละรบัการคําประกนั โดยใหท้ํารายการเสมอืนทํากบับุคคลภายนอก ทงันี บรษิทั

ฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาและใหค้วามเห็นเกยีวกับเหตุผลและความจําเป็น

ต่อการทํารายการรบัหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิดงักล่าว รวมถงึพจิารณาราคาทเีป็นธรรมในการ

ทํารายการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสงัหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนด

เกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกนั 

 รายการอืน ๆ อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกียวกับทรพัย์สินหรือบริการอืน 

บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเห็นเกยีวกับเหตุผลและความ

จําเป็นต่อการทํารายการดังกล่าวและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

การปฏบิตัติามข้อกําหนดเกยีวกบัการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบยีนในรายการ

ทเีกยีวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ 

ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนด

เกียวกับเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตักิารของบรษิัทฯ จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซงึสนิทรพัย์ เพอืให้การตดัสนิใจเขา้ทํารายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ซงึผูท้อีาจมคีวามขดัแยง้หรอืมส่ีวนไดเ้สยีในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มสีทิธิออกเสียงลง

มติในการทํารายการระหว่างกันนันๆ อีกทงั บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีของบริษทัฯ  (แบบ 56 - 2) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไดร้ ับการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  


