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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบัน    

 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร

สาํนกังานบริหารคุณภาพและ
พฒันาระบบ

กรรมการผูจ้ดัการ

สาํนกังานเลขานุการ

ฝ่ายขายกลุ่มสินคา้ 
SAFETY

ฝ่ายขายกลุ่มสินคา้ 
CE

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

สาํนกังานพฒันาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ขอ้บงัคบัของบริษทั จะพึงมีจาํนวนเท่าใดให้ที,ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนด  แต่จาํนวนกรรมการตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการ
จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 3 คน ซึ, งเลือกตั(งและถอดถอนโดยที,ประชุมผูถื้อ
หุ้น ทั( งนี(  กรรมการไม่น้อยกว่าครึ, งหนึ, งของจาํนวนกรรมการทั( งหมด โดยกรรมการทั( งหมดของบริษทั ตอ้งเป็นผูที้,มี
คุณสมบัติตามที,กฎหมายกาํหนด (โปรดดูรายชื,อและประวติัของคณะกรรมการบริษทั เพิ,มเติมได้ที, เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี,ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั) 

 การแต่งตั(งกรรมการ  

• ใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั(งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี(  
(1) ผูถื้อหุน้รายหนึ,งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยู่ทั( งหมดตาม (1)  เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้น
ตอ้งเลือกตั(ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ, งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั(ง  ในกรณีที,บุคคลซึ, งไดรั้บการเลือกตั(งในลาํดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั(ง ให้ประธานในที,ประชุมออก
เสียงเพิ,มขึ(นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี(ขาด 

• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ, งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที,คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ,ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมี
หนา้ที,ตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซึ,งประธานกรรมการมอบหมาย 

• ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที,ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที,ตนแทน 
โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนกรรมการ
ที,ยงัเหลืออยู ่

 การพ้นจากตาํแหน่ง 

• ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม กรรมการที,ออกตามวาระ
นั(นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหนึ,งก็ได ้

• นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย  หรือลาออก หรือขาด
คุณ  สมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามที,กฎหมายกาํหนด หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมี
คาํสั,งใหอ้อก 
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• กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื,นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที,ใบลาออกไป
ถึงบริษทั ทั(งนี(กรรมการซึ,งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ย
ก็ได ้

• ที,ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ, งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถือ โดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 
ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัที+เริ+มดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการครั(งแรก 

' 
" 
- 
Q 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  

นายชวลิต หวงัธาํรง 
นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 
นายสนัติ เนียมนิล/' 

 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา/2 

นายธนัยา หวงัธาํรง/2 /3 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
13 มกราคม 2557 

10 พฤษภาคม 2559 
12 ตุลาคม 2558 
30 เมษายน 2556 
26 เมษายน 2559 
30 เมษายน 2556 

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ:  
/1 ลาํดบัที, Z นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อวนัที, -[ 
เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

/2 ลาํดบัที, 10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา และลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 เมษายน 2559  

/3 ลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั( งแรก เมื,อวนัที, 30 เมษายน 2556 และลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งเมื,อ
วนัที, 11 กนัยายน 2558 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายชวลิต หวงัธาํรง ลงลายมือชื,อร่วมกบั นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั จาํนวนชื,อหรือกรรมการซึ,งจะลงชื,อเป็นสาํคญัผูกพนับริษทัไดน้ั(น ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือชื,อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้
อาํนาจผกูพนับริษทั 

 คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผูห้นึ, ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื,นกระทาํการอยา่งใดอยา่ง
หนึ,งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ, งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที,จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้,สุดกบัส่วนหนึ,งในสาม กรรมการที,จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรก และปีที,สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(นให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที,อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที,สุดนั(น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ,งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั(งใหม่ได ้

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที,ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบจริยธรรมที,ดีและ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้บังคับของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนที,จดัตั(งขึ(นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ,มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 มีอาํนาจหนา้ที,และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี(  

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ที,ประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความ ซื,อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนด หรือ เปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื,อผกูพนับริษทั 
3. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย กลยทุธ์และทิศทางที,กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื,อเพิ,มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งย ั,งยนื 

4. พิจารณาตดัสินใจในเรื,องที,มีสาระสาํคญัเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการ
บริหาร และรายการอื,นใดตามที,กฏหมายกาํหนด 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 46 
 

5. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที,กาํหนด และ
กาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสม 

6. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์  และแนวทางการบริหารจดัการความเสี,ยงอยา่งครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแล
การจดัการความเสี,ยงใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดาํเนินงานที,เกิดขึ(นจริงเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื,อการ
ติดตามและปรับปรุงแกไ้ขแผนงานและกลยทุธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

8. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอเหมาะสม เพื,อใหม้ั,นใจไดว้า่การทาํรายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจาก
ผูมี้อาํนาจ มีการจดัทาํบญัชีที,ถูกตอ้ง ระบบต่างๆ สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิ
ชอบ 

9. จดัใหมี้ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที,เชื,อถือได ้
10. กาํกบั ดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ(น รวมถึงรายการที,เกี,ยวโยงกนั 
11. กาํกบั ดูแล ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั    
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื,องสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที,ดี
สาํหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

13. คณะกรรมการอาจแต่งตั(งบุคคลอื,นใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
หรืออาจมอบอาํนาจเพื,อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที,คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ, ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆ ได ้                  

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที,รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษทั สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี,ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที,
เกี,ยวขอ้ง รวมถึงการจดัทาํรายงาน หรือใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื,อการอนุมติั หรือเพื,อเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อ
หุน้ แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน - ท่าน ดงันี(  

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

' 
" 
- 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ/4 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล/# 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบลาํดบัที, 2 เป็นกรรมการตรวจสอบที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถที,
หนา้ที,ในการสอบทานความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้ โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ทาํหนา้ที, เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ:  
/4 ลาํดบัที, ' รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,
ลาออก เมื,อวนัที, -[ เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

/5 ลาํดบัที, 3 นายสันติ เนียมนิล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อ
วนัที, -[ เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ - ปี ในกรณีที,กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งแทนคงอยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระที,เหลือของกรรมการที,ลาออก  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2560 วนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดท้าํการทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี(  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) 

ที,เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั(ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื,นที,ใดที,
รับผิดชอบเกี,ยวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

5. สอบทานและใหค้วามเห็นเกี,ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ  รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง 
ที,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. สอบทานการบริหารความเสี,ยงของบริษทั 
7. พิจารณา คดัเลือกเสนอแต่งตั(ง เลิกจา้งบุคคลซึ,งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที,ไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกั ก.ล.ต. เพื,อทาํหนา้ที,สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั(งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ ' ครั( ง 

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ, ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ ' ครั( ง 
11. สอบทานรายงานที,เกี,ยวขอ้งการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
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8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน - ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย " ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน - ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

' 
" 
- 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ/6 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายชวลิต หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:  

/6 ลาํดบัที, 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แทน รศ.ดร.เอก
จิตต ์จึงเจริญ ที,ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผล
วนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที,ไดรั้บการ
แต่งตั(ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ,งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
โดยผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนอาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

หน้าที+และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที,สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และมีหน้าที, เสนอแนะความเห็นเกี,ยวกับการบริหาร
ผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,ออนุมติั หรือเพื,อเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 6/2558 วนัที, 12 ตุลาคม 2558 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
2. พิจารณาสรรหากรรมการที,มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั และกาํหนดคุณสมบติัที,

เหมาะสมของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแตผู่อ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาเพื,อ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 
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3. พิจารณาทบทวนคุณสมบติัของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการที,ครบกาํหนด
วาระ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 

4. กาํหนดวิธีการและกระบวนการในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตาํแหน่ง 
กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 

5. กาํหนดหลกัเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดับสูงตั( งแต่ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขึ( นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยใหน้าํเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,ออนุมติั 

6. กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 
7. พิจารณาเงื,อนไขการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที,บริษทัมี

การเสนอขายหลกัทรัพยที์,ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ทั(งนี(  ตอ้งไม่มีกรรมการหรือพนกังานที,จะ
ไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้(5)  

8. ทาํหนา้ที,ชี(แจงตอบคาํถามเกี,ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง เพื,อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
10. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง ตามความจาํเป็นและ

ความเหมาะสม 
12. ปฏิบติัหนา้ที,อื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและที,กฎหมายกาํหนด หรือตามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 

 

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ซึ,งไดรั้บการแต่งตั(งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน # 
คน  

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

' 
" 
- 
4 
5 

นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา 
ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ /7 
นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ /k 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง  
กรรมการบริหารความเสี,ยง/กรรมการอิสระ 
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โดยมี ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ดาํรงตาํแหน่งที,ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  

และ นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
หมายเหตุ:   

/Z ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ที,เป็นผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผล
ตั(งแต่วนัที, 10 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป 

/8 นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ตามมติที,ประชุม คณะกรรมการ
บริษทั ครั( งที,1/2559 เมื,อวนัที, 18 มกราคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี,ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที,ไดรั้บการแต่งตั(ง นอกจาก
พน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความสี,ยงอาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

หน้าที+และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

  ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 10/2559 วนัที, 21 ตุลาคม 2559 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  ดงัต่อไปนี(  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาในเรื,อง การบริหารความ
เสี,ยงโดยรวม 

2. กาํหนดกลยทุธ์ แผนบริหารความเสี,ยง และทรัพยากรที,ใชใ้นการบริหารความเสี,ยงของ บริษทัให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเสี,ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

3. กาํกบัดูแลตลอดจนทบทวนเกี,ยวกบันโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบติั เพื,อให้มั,นใจไดว้า่ บริษทัมีกลยทุธ์และ
กระบวนการบริหารความเสี,ยง ไดถู้กนาํไปปฏิบติัอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการครอบคลุม
ความเสี,ยงทั(งหมด ซึ, งหมายรวมถึงการกาํหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี,ยงและ
ติดตามความเสี,ยง 

8.5 คณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

' 
" 
- 
4 

นายชวลิต หวงัธาํรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา  
นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารหมายรวมถึงประธานเจา้หนา้ที,บริหารมีอาํนาจหนา้ที,ในการบริหารงานในเรื,องที,เกี,ยวกบั
การดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยมีขอบเขต อาํนาจหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ดงัต่อไปนี(  

1. ดาํเนินการตามนโยบายที,คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
2. เป็นผูก้าํหนดยทุธศาสตร์ธุรกิจทั(งระยะสั(นและระยะยาว ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. กาํกบัดูแล และอนุมติัเรื,องเกี,ยวกับการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัตามอาํนาจหน้าที,ที,คณะกรรมการ

บริษทัมอบหมาย 
4. อนุมติัแต่งตั(งที,ปรึกษาดา้นต่างๆ ที,จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัโดยอยูภ่ายใตก้รอบงบประมาณที,ผา่น

การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ,งมีอาํนาจดาํเนินการในเรื,องหนึ,ง
เรื,องใด หรือหลายเรื,องตามที,คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการ
มอบอาํนาจช่วงตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการที,เกี,ยวโยง หรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการที, 
คณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียตามที,กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยการ
อนุมติัใดๆ ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและอาํนาจอนุมติัตามที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

8.6 ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหาร/9 มีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 
2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
6 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา/10 

 
นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา 
 
 
นายปโยธร มุง้ทอง 
 
นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ/11 

นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน/ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ/ 
ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม/ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั    
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

หมายเหตุ:   
/9 ผูบ้ริหารสี,รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าที,บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษทัที,ประกาศใช้เมื,อ
วนัที, Q มกราคม "##$ ประกอบดว้ยผูที้,ไดรั้บการแต่งตั(งให้ทาํหนา้ที,การบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
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/10 ลาํดบั " นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา  ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, '/"##$ 
เมื,อวนัที, 'k มกราคม "##$  

/11 ลาํดบั 5 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ชื,อเดิมคือ นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกุล 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+และความรับผดิชอบประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 

1. นาํองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์า้นธุรกิจขององคก์ร ดงันี(  
 -  เป็นผูน้าํการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ธุรกิจทั(งธุรกิจทั(งระยะสั(นและระยะยาว 
 -  ควบคุมและกาํกบัผลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยภาพรวมในระดบักลยทุธ์และนโยบาย 
 -  เป็นผูน้าํในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ที,สาํคญั 
 -  เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํ ถ่ายทอดความรู้ดา้นนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บับุคลากรระดบับริหารจดัการ

ของบริษทั 
2. ใหก้ารสนบัสนุนและกาํกบัดูแลโครงการดา้นการพฒันาองคก์รของบริษทั    
3. กาํกบัดูแลการบริหารและการดาํเนินแผนกลยทุธ์ธุรกิจต่างๆของบริษทั และบริษทัฯ ยอ่ย   

4. กาํกบัดูแลหน่วยงานกระบวนการหลกัของธุรกิจคือฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด และแผนนกจดัซื(อ ของบริษทัฯ   

5. ชี(นาํแนวทางที,จะช่วยใหบ้ริษทับรรลุผลสมัฤทธิW ดา้นวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  กลยทุธ์  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์

และผลลพัธ์ทางธุรกิจประจาํปีของ บริษทั        

6. ใหก้ารสนบัสนุนและอาํนวยการแก่คณะกรรมการบริษทั เพื,อใหส้ามารถดาํเนินภารกิจการกาํกบัดูแลบริษทั

อยา่งบรรลุผลสมัฤทธิW           

7. ใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดยเป็นผูช่้วยประสานงานระหวา่ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยกบับุคลากรของบริษทั        

8. ใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั     

9. ให้คาํแนะนาํการพฒันาทุนมนุษยข์องบริษทัโดยการกาํหนดนโยบาย  และการดาํเนินงานต่างๆด้านการ
พฒันาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที,มีศกัยภาพโดดเด่น (Talent) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+และความรับผดิชอบกรรมการผู้จดัการ 
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาํเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาํวนัของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานโดยรวม เพื,อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัที,ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั   

2. จดัทาํแผนธุรกิจ ตลอดจนจดัทาํงบประมาณที,ใชใ้นการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื,อ
ขออนุมติัและมีหนา้ที,รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณที,ไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อประธาน
เจา้หนา้ที,บริหาร  
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3. กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนกังาน และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ สาํหรับพนกังาน   

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษทั เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที,สอดคลอ้งกบันโยบายและ
สภาพตลาด  

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทั        
 - งานบญัชีและการเงิน         
 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
  - งานเทคโนโลยสีารสนเทศ        
 - งานคลงัสินคา้และจดัส่ง         
6. เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอาํนาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยกาํกบัดูแลอื,นๆ  
7. ดูแลติดต่อสื,อสารกบัสาธารณช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน เพื,อเสริมชื,อเสียงและภาพพจน์ที,ดีของบริษทั  
8. ดูแลใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี 
9. มีอาํนาจ หน้าที,และความรับผิดชอบใดๆ ตามที,ไดรั้บมอบหมายหรือมอบหมายให้บุคคลอื,นปฏิบติังาน

เฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วงและ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการ
มอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจที,ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและอาํนาจอนุมติัของบริษทั
ที,กาํหนด  ทั( งนี(  การมอบหมายหรือมอบอาํนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ, งมีอาํนาจดาํเนินการแทนนั(น 
จะตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการที,เกี,ยวโยง หรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื,นใดกับ
บริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั หรือรายการที,มีส่วนไดเ้สีย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที,เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑที์,คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี(  
เรื+อง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที+

บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

'. การอนุมติัแผนอตัรากาํลงัคน/แผนงานประจาํปี อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

". การกูเ้งิน และออกตราสารหนี(ต่อครั( ง อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือ
สาํคญัเกี,ยวกบัการเงินต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นตาราง
อาํนาจอนุมติัของบริษทั 

กรรมการผูมี้อาํนาจลง
นาม/ผูรั้บมอบอาํนาจ 

- - - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 โครงการลงทุนต่างๆ 
     5.2 การลงทุน/ร่วมทุนจดัตั(งบริษทัยอ่ย/ในเครือ 

 
เกิน 10 ลา้นบาท 

อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

 
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- 

 
ไม่เกิน  5 ลา้นบาท 

- 

 
ไม่เกิน  1 ลา้นบาท 

- 

6. การขายทรัพยสิ์น เกิน  2 ลา้นบาท ไม่เกิน  " ลา้นบาท - - 
7. การตดัหนี( สูญ เกิน  1 ลา้นบาท - ไม่เกิน   1 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท 
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เรื+อง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที+

บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

8.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหนึ,งคาํสั,งซื(อ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
9. การอนุมติัเครดิตแก่ลูกคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
10. การอนุมติัการขอซื(อ และใบสั,งซื(อสินคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
11. การอนุมติัสินเชื,อแก่ลูกคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
12. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใชจ่้ายอื,นที,
นอกเหนือจากค่าสินคา้และบริการ 

- ไม่เกิน # ลา้นบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท 

13. อาํนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที,กาํหนด - ไม่เกิน  # ลา้นบาท ไม่เกิน  1 ลา้นบาท ไม่เกิน  5 แสนบาท 
14. การอนุมติัการขอซื(อเพื,อใชง้านและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น 

- ไม่เกิน  # ลา้นบาท ไม่เกิน  " ลา้นบาท ไม่เกิน  ' ลา้นบาท 

  
 ทั( งนี(  การอนุมติัรายการขา้งตน้ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที,คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) กบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั (ตามนิยามในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) ยกเวน้เป็นการอนุมติั
รายการที,เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์,คณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึ, งการอนุมติัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อที,ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื,อ
พิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที,ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด 
 

8.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.7.1 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั(งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหน้าที,พิจารณาคดัเลือกบุคคลที,มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ที,จะไดรั้บการเสนอชื,อคดัเลือกเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื,อทาํหนา้ที,กาํกบัดูแลกิจการและกาํหนด
นโยบายแผนการดาํเนินงานเพื,อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที,จะไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา %k แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ."#-# ไม่มีลกัษณะที,แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที,จะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการใน
บริษทัที,มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิ,มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. "#51  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที, กจ.8/2553 เรื,อง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั(งแต่วนัที, 16 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้ไป 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที,สรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวฒิุ ที,มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์
กาํหนดเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระ และ/หรือกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุ
อื,น นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและให้นําเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั(งในการ
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี ยกเวน้กรณีกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื,นหรือระหวา่งปี โดยขอ้บงัคบัของบริษทั
กาํหนดใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงันี(  

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที,ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หนึ,งหุน้เท่ากบัหนึ,งเสียง แต่ไม่มีการคูณ
ดว้ยจาํนวนกรรมการที,จะเลือกตั(ง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที,มีอยู่ทั( งหมดตามข้อ 1. เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้ง
เลือกตั(ง    

3. บุคคลซึ,งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที,ที,ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั(ง ในกรณีที,บุคคลซึ,งไดรั้บการเลือกตั(งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการที,จะพึงมีใหป้ระธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ,มขึ(นอีกหนึ,งเสียงเป็นเสียงชี(ขาด 

กรณี แต่งตั(งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ,งในสามของจาํนวนกรรมการทั(งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ตํ,า
กว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั,วไปตามขา้งตน้แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที, ทจ. 28/2551 เรื,อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที,ออกใหม่ ลงวนัที, 15 
ธนัวาคม 2551 ซึ,งแกไ้ขเพิ,มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที, ทจ.4/2552 เรื,อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที,ออกใหม่ (ฉบบัที, 2) ลงวนัที, 20 กมุภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัที, 1 มีนาคม 2552 และที, ทจ. 15/2554 เรื,อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที,ออกใหม่ (ฉบบัที, 5) ลงวนัที, 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัที, 1 
สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และใหมี้คุณสมบติัเพิ,มเติมดงัต่อไปนี(  

� ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็น กรรมการของบริษทัจดทะเบียนที,เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ
เดียวกนั 

� มีหนา้ที,ในลกัษณะเดียวกบัที,กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

� มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทาํหนา้ที,ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั(งนี(  ตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ, งคนที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทาํหน้าที,ในการสอบทาน
ความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้

 ที,ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ, งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
กึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถือโดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 
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 8.7.2 คุณสมบัตบุิคคลที+เข้ารับการพจิารณาแต่งตั(งเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวทางตามแนวทางปฏิบติัที,ดีในการสรรหาและแต่งตั(ง 
กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัต่อไปนี(  

1) คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูที้,จะคดัเลือกเพื,อเสนอชื,อกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 

• ความมีวฒิุภาวะ เป็นผูรั้บฟังที,ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที,แตกตา่งและเป็นอิสระ 

•  การทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี,ยงมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอื,นๆ ที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 
2) ความรู้ความชาํนาญที,ตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ เพื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํหนดกลยทุธ์ 

นโยบาย รวมทั(งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ บญัชีและการเงิน, การ
บริหารจดัการองคร์วม, การบริหารความเสี,ยงและการจดัการในภาวะวกิฤต, กาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ 
ความเชี,ยวชาญเฉพาะดา้นอื,น รวมถึงความรู้ที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดจ้ดัทาํแผนการอบรมใหค้วามรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 
แก่คณะกรรมการบริษทั เพื,อใหม้ั,นใจวา่คณะกรรมการมีความรู้ความชาํนาญครบถว้น ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
เพื,อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดแก่องคก์ร 

3) ความหลากหลายของกรรมการ 
 นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงัอาจพิจารณา
กาํหนดแนวทางเกี,ยวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอื,นๆของกรรมการทั(งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ และพื(นฐานการศึกษา อาย ุเพศ เป็นตน้ 

 8.7.3 วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทั

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั(งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายชื,อผูที้,มีคุณสมบติัสมควรเสนอชื,อเป็นกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลั,นกรองรายชื,อและประวติัของผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณา  
4. ดาํเนินการเพื,อใหมี้การติดต่อสมัภาษณ์ผูที้,ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และเสนอรายชื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ในการสรรหารายชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาที,จะ

สร้างความมั,นใจวา่ ผูที้,ไดรั้บการสรรหาจะสามารถปฎิบติัหนา้ที,ของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ที,
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สาํคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื,อสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื,อโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีโอกาสเสนอชื,อผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อ
แต่งตั(งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาที,
เพียงพอในการพิจารณากลั,นกรองตามกระบวนการที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื,อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยนโยบายการสรรหาและ
ขั(นตอนกระบวนการในการเสนอชื,อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทั(งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื,อ
ที,ระบุถึงขอ้มูลที,จาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั(งความเต็มใจของผูที้,ไดรั้บการเสนอชื,อไว้
ในแบบเสนอชื,อนั(นดว้ย 

8. กลั,นกรองและตรวจสอบรายชื,อผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้งวา่ ไม่ไดเ้ป็นผูที้,ถูกขึ(น
บญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชื,อที,หน่วยงานเหล่านี( จดัทาํขึ(นรวมทั(งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคล
ที,ผา่นการกลั,นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ในการเสนอชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื,อให้คณะกรรมการ
บริษทัในจาํนวนที,เหมาะสมเพื,อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอใหที้,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ตามจาํนวนที,ตอ้งการแต่งตั(ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื,อและประวติักรรมการที,จะพิจารณาแต่งตั(งให้ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีที,มีการเสนอชื,อกรรมการที,พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายชื,อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนที
ละคน เพื,อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที,ประชุม 

13. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั( งแรก 

 เมื,อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
เสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื,อลงมติแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป  เพื,อให้การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดก้าํหนดแนวทางการสรรหาดงันี(  

 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากลั,นกรองบุคคลที,จะแต่งตั(งเป็นกรรมการ ไม่วา่
จะเป็นกรรมการที,เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ที,จะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่องคก์ร ซึ, งมีการทบทวนหลกัเกณฑเ์ป็นครั( งคราวตามความเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง ทั(งนี(  การแต่งตั(ง
กรรมการแทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั มีสาระสาํคญัดงันี(  
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1. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้,ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้า
คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมด ตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั(งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี(    
 (1) ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที,ตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณดว้ยจาํนวนกรรมการที,จะ

 เลือกตั(ง 
 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยูท่ ั(งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็น

 กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคน
 เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้น
 ตอ้งเลือกตั(ง 

 (3) บุคคลซึ, งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
 กรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั( ง ในกรณีที,บุคคลซึ, งได้รับการเลือกตั( งในลาํดับถดัลงมามี
 คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั(ง ให้ประธานในที,ประชุมออก
 เสียงเพิ,มขึ(นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี(ขาด 

3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที,จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้,สุดกบัส่วนหนึ,งในสาม กรรมการที,จะตอ้งออก
จากตาํแหน่งในปีแรก และปีที,สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ให้กรรมการคนที,อยูใ่นตาํแหน่งนานที,สุดนั(น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ, งพน้จากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดรั้บเลือกตั(งใหม่ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื,นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที,ใบลาออกไปถึง
บริษทั 

5. ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื,น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคล
คนหนึ,งซึ, งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามมาตรา %k แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
"#-# เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ, งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที,ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที,ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,ยงัเหลืออยู ่

6. ที,ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ, งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถือโดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัหรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั(งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า ' ใน - ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย - คน 
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 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และกฏหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี(  

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

 บริษทั ได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากับขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที, ทจ.4/2552 ลงวนัที, 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เรื,อง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที,มีคุณสมบติั ดงันี(  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั(งนี(  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้,เกี,ยวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั(นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที,ปรึกษาที,ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที,ยื,นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั(งนี(  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที,กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที,ปรึกษาของส่วนราชการซึ,งเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที,มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที,เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี,นอ้ง และบุตร  รวมทั(งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื,น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที,จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั(งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที,มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้,มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ที,มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ, งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที,ยื,นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ,ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที,กระทาํเป็นปกติเพื,อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี,ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ( าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี( สิน รวมถึงพฤติการณ์อื,น
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ทาํนองเดียวกนั ซึ, งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี( ที,ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ,ง ตั(งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยที์,มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั(งแต่ยี,สิบลา้นบาทขึ(นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ,ากวา่  ทั(งนี(  
การคํานวณภาระหนี( ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที, เกี,ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี( ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี( ที,เกิดขึ(นในระหวา่งหนึ,งปีก่อนวนัที,มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ, งรวมถึงการให้บริการเป็นที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ,งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที,มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั(นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที,ยื,น
คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งขึ(นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ,งเป็นผูที้,เกี,ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที,มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที,มีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที,มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที,ปรึกษา
ที,รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ, งของจาํนวนหุ้นที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทัอื,น ซึ, ง
ประกอบกิจการที,มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที,มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั(งให้เป็นกรรมการอิสระที,มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ,ง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

  ความในวรรคหนึ,งตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนที,กาํหนดให้พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัที,ยื,นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใชบ้ังคบักับคาํขออนุญาตที,ยื,นต่อ
สาํนกังานตั(งแต่วนัที, 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

  ในกรณีที,บุคคลที,บริษทั/ผูข้ออนุญาตแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที,มีหรือเคยมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที,กาํหนดตามวรรคหนึ, งขอ้ 4 หรือขอ้ 7 ให้
บริษทั/ผูข้ออนุญาตได้รับการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วชิาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื,อผูข้ออนุญาตไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัที,แสดงวา่ไดพิ้จารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั( งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที,และการให้
ความเห็นที,เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี( ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั(งกรรมการอิสระดว้ย  
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(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที,ทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์,กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที,ยงัคงหรือแต่งตั(งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั(งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื,อประโยชน์ตามวรรคหนึ,ง ขอ้ 5 และขอ้ 6 คาํวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่ บุคคลที,ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกั
งานสอบบญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือชื,อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วชิาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั(น 

 นอกจากนี( กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี,ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทาํงาน และความ
เหมาะสมอื,นๆ ประกอบกนั เพื,อนาํเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,อพิจารณาแต่งตั(งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั(งนี(  หาก
มีกรรมการอิสระคนหนึ, งคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั( งกรรมการอิสระที,มี
คุณสมบติัตามที,กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที,เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งได้
เพียงวาระที,ยงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระที,ตนแทน 

 การนําเสนอแต่งตั(งกรรมการโดยที+ประชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยบริษัทฯ จะนําเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื,อประกอบการ
พิจารณาวาระแต่งตั(งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระประกอบดว้ย ประเภทกรรมการที,เสนอ ตาํแหน่ง
ปัจจุบนั วนัเริ,มตน้และจาํนวนปีที,เป็นกรรมการ สดัส่วนการถือหุน้ (ทางตรงและทางออ้ม) ประวติัการศึกษาและการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงาน รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและมิใช่บริษทัจดทะเบียน และขอ้พิพาททาง
กฎหมาย (ถา้มี)  และในกรณีที,เสนอชื,อกรรมการที,พน้วาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ,ง จะมีขอ้มูลเพิ,มเติมเรื,อง
จาํนวนครั( งที,เขา้ประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที,ผา่นมาเพื,อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื,อบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั(งเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมครั( งต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ,ากวา่สามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,เหลืออยู ่และบุคคลที,เขา้เป็นกรรมการแทน 
จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที,เหลืออยูข่องกรรมการที,ออกไป 

  คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ที,สรรหาและพิจารณาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคลากรที,มีศกัยภาพเพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั(งคณะกรรมการบริหาร 

ข้อมูลเพิ+มเตมิที+เกี+ยวข้องกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2559 ไม่ปรากฎวา่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารที,มีประวติัการทาํผิดทางกฎหมายเกี,ยวกบั  
1) การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทางอาญา ยกเวน้ที,เป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอื,นในทาํนองเดียวกนั 
2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที,เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ 
และผู ้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร และผู ้อ ํานวยการ พร้อมทั( งเสนอหลักการและข้อเสนอ
ค่าตอบแทนที,เหมาะสมสอดคลอ้งกับภาระหน้าที,รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษทั นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอที,ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยมีหลกัการดงันี(  

 ?. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

1) ค่าตอบแทนที,จ่ายเป็นเบี(ยประชุมต่อครั( งที,มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ
บริษทั ความรับผิดชอบ  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ  การปฏิบติัหนา้ที,กรรมการที,
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั โดยเทียบเคียงกบับริษทัอื,นที,อยูใ่นรูปแบบธุรกิจเดียวกนั และสูงเพียงพอที,จะ
ดูแลและรักษากรรมการที,มีคุณสมบติัตามที,ตอ้งการ 

2) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัหรือเงินปันผลที,จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้        
 
@. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใน
รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าที,บริหาร และผูอ้าํนวยการ เพื,อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื,อพิจารณาอนุมัติ  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที,
เชื,อมโยงกบัผลดาํเนินงานของบริษทั สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรม
เดียวกนั ไดแ้ก่  

 1) ขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที,ไดรั้บความเชื,อถือ  
2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ค่าเฉลี,ยอตัราเงินเฟ้อ  
3) เชื,อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลงานของแต่ละบุคคลที,สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ภาระหนา้ที,รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงนิ สําหรับปีสิ(นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2559 

   บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยดึถือแนวปฏิบติัในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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และผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รวมทั(งพิจารณาเปรียบเทียบ
แนวปฏิบติัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ในปี 2559 ที,ประชุมผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการที,เป็นตวัเงิน ดงันี(  

ก) ค่าตอบแทนรวมที,เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูปของคา่เบี(ยประชุมและเงินโบนสั มีรายละเอียด
ดงันี(  

1. ค่าเบี(ยประชุม 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
เบี(ยประชุม/ครั(ง (บาท) 

ประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 22,500 15,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 18,000 12,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร 

2. โบนัสกรรมการ 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าโบนสักรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษทั ในปี 2559 บริษทั
นาํเสนอขออนุมติัต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หลกัเกณฑ์การจ่ายโบนสักรรมการเพื,อให้เกิดแรงจูงใจในการ
สร้างมูลค่าเพิ,มแก่องคก์ร โดยแบ่งเป็น " ส่วน คือ 

ส่วนที, '.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
ส่วนที, ".  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ,ม ในกรณีที,มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 
โดยค่าเบี(ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6 ลา้นบาท   

ทั(งนี(  กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกบัปีที,ผ่านมา โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และ
กรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตามสดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งจากที,
ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี หรือกรณีที,กรรมการไดรั้บแต่งตั(งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที,ลาออก ยกเวน้ กรณี
กรรมการที,มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 

3.  สิทธิประโยชน์อื+นๆ  -ไม่มี- 

ปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจาํนวนเงิน 4,125,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าเบี( ยประชุม 
3,315,000 บาท และโบนสักรรมการปี 2558 จาํนวน 810,000 บาท ซึ, งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6 ลา้นบาท ตาม
มติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 

 สาํหรับปี 2559 เนื,องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้
งดจ่ายโบนสักรรมการประจาํปี 2559  
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ดงันี(   

ลําดับ รายชื+อกรรมการ 

ปี 2559 

จํานวนครั(งที+เข้าประชุม ค่าเบี(ยประชุม โบนัสกรรมการ /17 ค่าตอบแทนรวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (บาท) (บาท)  (บาท) 

บริษทั ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหารความเสี,ยง บริหาร       

1 ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา 12/12  - - - - 270,000 127,895 397,895 

2 นายชวลิต  หวงัธาํรง  12/12  - 2/2 - 12/12 420,000 85,263 505,263 

3 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง  12/12  - - 6/7 - 288,000 85,263 373,263 

4 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 12/12 6/6 2/2 - - 306,000 85,263 391,263 

5 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 11/12 6/6 2/2 - - 261,000 85,263 346,263 

6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 12/12  - - 7/7 - 264,000 85,263 349,263 

7 นายสันติ เนียมนิล/12 7/7  3/3 - - - 141,000 - 141,000 

8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี /13 12/12 - - - - 180,000 21,316 201,316 

9 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 12/12  - - 7/7 12/12 408,000 85,263 493,263 

10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา /14 8/8 - - 7/7 12/12 348,000 - 348,000 

11 นายธนัยา หวงัธาํรง /15 8/8  - - - - 264,000 63,947 327,947 

12 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ -  - - 7/7 12/12 84,000 - 84,000 

13 รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์/16 3/4 2/2 - - - 81,000 85,263 166,263 

รวม             3,315,000 810,000 4,125,000 

หมายเหตุ:  
/12 ลาํดบัที, 7 นายสันติ เนียมนิล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อวนัที, -[ 
เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรก
ครั( งที, 6/2559 ในเดือนมิถุนายน 2559  
/13 ลาํดบัที, 8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีผลตั(งแต่วนัที, 12 ตุลาคม 2558 
/14 ลาํดบัที, 10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 
เมษายน 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรกครั( งที, 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559 
/15 ลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั( งแรก เมื,อวนัที, -[ เมษายน "##% และลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งเมื,อ
วนัที, '' กนัยายน "##k และไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 เมษายน 
2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรกครั( งที, 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559  
/16 ลาํดบัที, 13 รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั มีผลตั(งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 
/17 โบนสักรรมการบริษทั ปี 2558 นาํมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 
 

 

 ข) ค่าตอบแทนที, เป็นตัวเงินของผู ้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและ
 บริษทัยอ่ย 

 ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมจาํนวน 
% คน เป็นจาํนวนเงินรวม 11.18 ลา้นบาท 
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                      หน่วย : ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2558 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

เงินเดือน 6 8.64 % 8.21 
โบนสัและค่าบริหารงาน 6 2.12 % "."k 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 6 0.42 % [.Q' 

รวม  11.18  10.90 
 

 ในปี 2559 บริษทัจดัใหมี้โครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนกังาน โดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะ
ซื(อหุน้สามญัของบริษทั ที,ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื,อ
เป็นสิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทัใน
ช่วงเวลาที,ผา่นมา เพื,อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  และเพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยมีรายชื,อกรรมการและผูบ้ริหารที,ไดรั้บการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ดงันี(  
ลาํดบั รายชื+อ ตําแหน่ง จํานวน 

ที+ได้รับจัดสรร 

ร้อยละของจํานวน 

ที+ออกและเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทั 

1 ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 114,290 1.43% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ 114,285 1.43% 
3 นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ 114,285 1.43% 
4 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระ  114,285 1.43% 
5 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ 114,285 1.43% 
6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการอิสระ 114,285 1.43% 
7 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ 114,285 1.43% 

ผู้บริหาร 

1 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 400,000 5.00% 
2 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 5.00% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 290,434 3.63% 
4 นายปโยธร มุง้ทอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย 272,286 3.41% 
5 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 270,565 3.38% 
6 นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 219,240 2.74% 

กลุ่มพนักงานระดบัหัวหน้างาน 5,347,475 66.85% 

รวม 8,000,000  
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8.9 บุคลากร 
 จาํนวนบุคลากร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั(งสิ(นจาํนวน 224 คน โดยมีรายละเอียดดงันี(  
 

หน่วยงาน จาํนวนบุคลากร 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ฝ่ายบริหาร 6 6 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 0 
3. สาํนกังานบริหารคุณภาพและพฒันาระบบ 2 2 
4. สาํนกังานเลขานุการ 3 3 
5. ฝ่ายขาย 76 82 
6. ฝ่ายปฏิบติัการ 43 48 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 19 20 
8. ฝ่ายการตลาด 16 15 
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 7 6 
10.ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 5 

พนักงานบริษัทย่อย  

บจก. ผล พาลาเดียม  6 8 
บจก. ผล วอเตอร์ 37 19 
บจก.ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 3 5 

รวม 224 219 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,
ไม่ใช่ตวัเงิน ค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เบี(ยขยนั และ
สวสัดิการอื,นในรูปแบบที,เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนที,ไม่ใช่ตวัเงินที,สาํคญั ไดแ้ก่ กองทุนเงินสาํรองเลี(ยงชีพพนกังานซึ,งบริหารโดยบริษทัจดัการกองทุน
รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติักองทุนสํารองเลี( ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอตัราเงินสะสมของ
พนกังานจะสูงขึ(นตามอายกุารปฏิบติังาน นอกจากนี(  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานใชสิ้ทธิในการเลือกหรือเปลี,ยนแปลง
นโยบายการลงทุนที,เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี,ยงที,ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกาํหนดให้เลือกหรือ
เปลี,ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปี้ละ 2 ครั( ง การจดัทาํประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพกลุ่มให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 
ซึ,งวงเงินผลประโยชน์พนกังานแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามอายขุองพนกังาน และระดบัความเสี,ยงของการปฏิบติังานแต่
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ละตาํแหน่งงาน นอกจากนี(  บริษทัยงัให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนกังานทั(งระดบัปริญญา
ตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั(งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และ
ภายนอกองคก์รอยา่งเหมาะสม 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัมีผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,ไม่ใช่
ตวัเงินรวม 103.75 ลา้นบาท และปี 2558 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 95.08 ลา้นบาท  

การเปลี+ยนแปลงจาํนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที,ผา่นมา 
ปี 2559 มีพนกังานลาออก 61 คน และมีพนกังานใหม่ 66 คน 
ปี 2558 มีพนกังานลาออก 35 คน และมีพนกังานใหม่ 41  คน 
ปี 2557 มีพนกังานลาออก 42 คน และมีพนกังานใหม่ 33 คน 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที+สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที+ผ่านมา 
- ไม่มี  

   

  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

  บริษทัให้ความสําคญัในเรื,องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื,อง เพื,อเพิ,มศกัยภาพของพนกังานในการที,จะ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และเพื,อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยบริษทัมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน เพื,อเพิ,ม
ความรู้ความสามารถและทักษะในการทาํงานด้านต่างๆ แนวทางการพฒันาบุคลากรของบริษทั สามารถดูรายละเอียด
เพิ,มเติมไดใ้นรายงานความยั,งยนื 2559 

     


