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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีจ ำนวนและสัดส่วนที่เหมำะสมต่อขนำดของกิจกำร  จ ำนวนกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บริษัทมีทั้งหมด 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 ท่ำน ได้แก่ นำยเย็บ ซู ชวน และนำงเตียว ลี งอ ซ่ึงเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของบริษัทฯ และกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คณะกรรมกำรบริษัทล้วนมีควำมหลำกหลำยในด้ำนเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่
แตกต่ำงกันอย่ำงเหมำะสมตำมธุรกิจของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดด ำรงต ำแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภำยนอก
ที่บริษัทใช้บริกำรอยู่  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนของกรรมกำรอิสระมีมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด กรรมกำรทุกท่ำนของบริษัทฯ เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยและประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 

โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร 
ซึ่งต้องประกอบด้วยควำมหลำกหลำยของเพศ ทักษะ วิชำชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมกำรบริษัท (Skill Matrix) ซึ่งในปัจจุบัน
สัดส่วนของกรรมกำรอิสระมีจ ำนวนเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรทุ่มเทเวลำ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

คณะกรรมกำรบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งโดยผ่ำนมติควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นชอบและอนุมัตกิำร

แต่งตั้งผู้บริหำร ผู้บริหำรระดับสูง และกรรมกำรของบริษัท รวมถึงมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  บทบำทหน้ำที่ และ

ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีกำรแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมหลักกฎหมำย ข้อก ำหนด หลักจริยธรรมและ

จรรยำบรรณธุรกิจ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำแก่ผู ้บริหำรและดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปเพื ่อประโยชน์สูงสุดของ  
ผู้ถือหุ้นในระยะยำว  คณะกรรมกำรของบริษัทฯ  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้ำที ่ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และผู ้บริหำรอย่ำงชัดเจน เพื ่อให้บริษัทฯ  
มีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจที่ดี  ทั้งนี้ บทบำทและหน้ำที่ของกรรมกำร 
บริษัท ประกอบไปด้วย 

1) พิจำรณำ แนะน ำ และให้ควำมเห็นชอบในเรื ่องส ำคัญเกี ่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ ว ิสัยทัศน์และเป้ำหมำย  
กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณประจ ำปี และติดตำม
ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประสิทธิผล 

2) ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3)   ดูแลให้บริษัทฯ จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนรับทรำบมำตรฐำนจริยธรรมของ

บริษัทฯ และได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
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4) ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำร
เปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

5) ดูแลระบบควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำยที่วำงไว้ และ
ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร โดยมีกำรทบทวนระบบ
ควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับองค์กร และมอบหมำยหน้ำที่ให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึง
มองหำโอกำสทำงธุรกิจที่อำจพบจำกควำมเส่ียงนั้น ๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

7) จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลมีควำมถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำน 
8) มีควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดง

ควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระ 
9) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

อย่ำงเป็นธรรม 
10) ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนและรับทรำบผ่ำนข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสำมำรถอุทิศเวลำให้เพียงพอและ

มีควำมใส่ใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มที่ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบริษัท มีบทบำทที่ส ำคัญในกำรเป็นผู้น ำที่จะท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถท ำงำนออกมำได้อย่ำงรำบรื่นและมี
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย โดยประธำนกรรมกำรบริษัท มีบทบำทและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร 

2) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือมอบหมำยให้ผู้ด ำเนินกำรเรียกประชุมแทน 
3) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
4) ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรไปอย่ำงรำบรื่น รวมถึงเปิดโอกำสและสนับสนุนให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปน็

อิสระ 
5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขำดในกรณีที่ระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ำย

ออกมำเท่ำกัน 
6) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและตำม

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
7) ก ำหนดให้มีกำรจัดองค์ประกอบ ขนำด และโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อก่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกรรมกำรที่เป็น

ผู้บริหำรและกรรมกำรอิสระ 
8) จัดให้มีกำรเข้ำรับโครงกำรอบรมที่เหมำะสมส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ 
9) จัดให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งส ำคัญ ให้แก่ผู้บริหำรอำวุโส 
10) แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท  
11) จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรน ำเสนอเรื่องในแต่ละวำระและมำกเพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำยปัญหำ ส ำคัญกัน

อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน 
12) จัดให้มีกำรประเมินและพัฒนำผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ  
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน ก.ล.ต. ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต รอบคอบ 
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และยึดหลักกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ และรวมถึงต้องกระท ำกำรภำยใต้กรอบของคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทที่จะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติและใหค้วำม
เห็นชอบ 

1) ผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยเปรียบเทียบกับกำรคำดกำรณ์แผนงบประมำณและแนวโน้มของ
ธุรกิจในรอบปี 

2) กำรด ำเนินธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงไม่ขัดกับข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำนก.ล.ต. 
3) กำรท ำธุรกรรมใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทฯ สถำนะทำงกำรเงิน กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน และชื่อเสียง

ของบริษัทฯ 
4) กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
5) กำรว่ำจ้ำงประธำนบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง 
6) กำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงอ ำนำจอนุมัติที่มอบให้กรรมกำรที่มีอ ำนำจจัดกำร 
7) กำรได้มำและจ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ กำรซื้อกิจกำร และกำรเข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนต่ำง ๆ  ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำม

มูลค่ำของรำยกำรที่เข้ำเกณฑ์ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

8) กำรท ำสัญญำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติที่มีควำมส ำคัญ 
9) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรบัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  
10) กำรแต่งตั้งและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
11) กำรแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท  
12) กำรด ำเนินกำรอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมำย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำยให้กรรมกำรส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นแต่อ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ซ่ึงจะพึงกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
1) เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
1) กำรซ้ือขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
2) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทฯ  
3) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำที่เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำร

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 
4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
5) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบกิจกำร หรือกำรปิดกิจกำรของบริษัทฯ 
 

 

 


