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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับคณะกี่รรมูกี่าร

7.2.1 องค์ประกี่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริษััท
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้มีีคณะกำริริมีกำ�ริของบริิษััทไมี่น้อยกำว่่� 5 คน (ต�มี พ.ริ.บ. มีห�ชน) คุณสมีบัติของกำริริมีกำ�ริ
1.  กำ�ริเป็็นบุคคลธริริมีด�
2.  บริริลุนิติภ�ว่ะ
3.  ไมี่เป็็นบุคคลล้มีละล�ย คนไริ้คว่�มีส�มี�ริถ หริือคนเสมีือนไริ้คว่�มีส�มี�ริถ
4.  ไมี่เคยริับโทษัจำำ�คุกำ โดยคำ�พิพ�กำษั�ถึงที�สุดให้จำำ�คุกำในคว่�มีผิิดเกำี�ยว่กำับทริัพย์ที�ได้กำริะทำ�โดยทุจำริิต
5.  ไมี่เคยถูกำลงโทษัไล่ออกำหริือป็ลดออกำจำ�กำริ�ชกำ�ริ หริือองค์กำริหริือหน่ว่ยง�นของริัฐ ฐ�นทุจำริิตต่อหน้�ที�
ณ 31 ธันว่�คมี 2564 คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท มีีจำำ�นว่น 12 คน ป็ริะกำอบด้ว่ย
 -  กำริริมีกำ�ริที�ไมี่ได้เป็็นผิู้บริิห�ริ                         8    คน (ซึ่ึ�งเป็็นกำริริมีกำ�ริอิสริะ 4 คน)
 -  กำริริมีกำ�ริที�เป็็นผิู้บริิห�ริ                                 4    คน 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ริับกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้น และต้องมีีคุณสมีบัติคริบถ้ว่น ไม่ีมีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีกำฎหมี�ยว่่�ด้ว่ยบริิษััท

มีห�ชนจำำ�กำดั ขอ้กำำ�หนดของสำ�นกัำง�น กำ.ล.ต. และขอ้กำำ�หนดของตล�ดหลกัำทริพัยแ์หง่ป็ริะเทศไทย ตอ้งเป็็นผิูม้ีคีว่�มีริู ้คว่�มีส�มี�ริถ คว่�มีเชี�ยว่ช�ญ  
และป็ริะสบกำ�ริณ์ที�ส�มี�ริถเอื�อป็ริะโยชน์ให้กัำบบริิษััทได้เป็็นอย่�งดี มีีคว่�มีทุ่มีเทและส�มี�ริถอุทิศเว่ล�อย่�งเต็มีที�ในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ต�มีคว่�มีรัิบผิิดชอบ  
มีีภ�ว่ะผิู้นำ� มีีว่ิสัยทัศน์กำว่้�งไกำล เป็็นผิู้มีีคุณธริริมีและจำริิยธริริมี ริว่มีทั�งมีีป็ริะว่ัติกำ�ริทำ�ง�นที�ดี

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนดโคริงสริ้�งคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  ให้มีีคว่�มีหล�กำหล�ย  (Board Diversity)  ป็ริะกำอบด้ว่ย  บุคคลที�มีีคว่�มีริู้ คว่�มี
ส�มี�ริถ ป็ริะสบกำ�ริณ์ที�หล�กำหล�ยว่ิช�ชีพ ทั�งด้�นกำ�ริบริิห�ริกำ�ริจำัดกำ�ริ กำ�ริตล�ด กำฎหมี�ย และบัญชีกำ�ริเงิน ไมี่จำำ�กำัดเพศ และมีีคุณสมีบัติต�มีที�
กำฎหมี�ยกำำ�หนด

โคริงสริ้�งคณะกำริริมีกำ�ริ และกำ�ริจำัดกำ�ริของบริิษััทมีีกำ�ริตริว่จำสอบ และมีีกำ�ริถ่ว่งดุลของกำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็็นผิู้บริิห�ริ
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทป็ริะกำอบด้ว่ย กำริริมีกำ�ริอิสริะ 4 คน คิดเป็็น 33.33 % ของกำริริมีกำ�ริทั�งคณะ ซึ่ึ�งเป็็นสัดส่ว่นต�มีมี�ตริฐ�นข้อกำำ�หนดของ

คณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดทุน ซึ่ึ�งกำำ�หนดไว่้ 1/3  =  33.33%     
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ป็ริะกำอบด้ว่ย กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ 4 คน ที�มีีคว่�มีเป็็นอิสริะ โดยมีีหน้�ที�ลักำษัณะเดียว่กัำบที�กำำ�หนดในข้อบังคับ

ตล�ดหลักำทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย มีีคว่�มีริู้และป็ริะสบกำ�ริณ์ที�จำะสอบท�นคว่�มีน่�เชื�อถือของงบกำ�ริเงิน ริว่มีทั�งทำ�หน้�ที�อื�นในฐ�นะกำริริมีกำ�ริตริว่จำ
สอบได้

นอกำจำ�กำน้�  คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ไมี่ได้เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ  และมีีป็ริะสบกำ�ริณ์ในธุริกำิจำหลักำของบริิษััท มีีจำำ�นว่น 4 คน
ป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริของบริิษััทมิีได้เป็็นผิู้บริิห�ริ และมิีใช่เป็็นบุคคลเดียว่กัำบป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ โดยในกำ�ริบริิห�ริง�นได้มีีกำ�ริแบ่งแยกำ

บทบ�ทอำ�น�จำหน�้ที�อย�่งชดัเจำน  ริะหว่่�งกำริริมีกำ�ริกำบัฝ่�่ยจัำดกำ�ริ  นอกำจำ�กำน้�ป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริยงัไดส้ง่เสริมิีใหก้ำริริมีกำ�ริทกุำคนไดม้ีโีอกำ�สริว่่มีอภปิ็ริ�ย
และแสดงคว่�มีคิดเห็นอย่�งเต็มีที�ในที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท โดยให้เว่ล�อย่�งเพียงพอและเหมี�ะสมี
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ชื่่�อ

ระยะเวลากี่าร
ดำำารงตำำาแหน่่ง
กี่รรมูกี่ารบริษััท

 (สิ้ิ�น่สิุ้ดำ 31 
ธ.ค.64) ( ปี )

คณะกี่รรมูกี่าร
บริษััท

คณะ
กี่รรมูกี่าร
ตำรวจสิ้อบ

คณะ
กี่รรมูกี่าร
พิจารณา

ค่า
ตำอบแทน่

คณะ
กี่รรมูกี่าร
สิ้รรหา

คณะ
กี่รรมูกี่าร
บริหาร

ความูเส่ิ้�ยง

คณะ
กี่รรมูกี่าร
ธรรมูา
ภิบาล

คณะกี่รรมูกี่ารบริหาร

1. คุณบุณยสิทธิ�     โชควั่ฒน� √

2. คุณมีนู            ลีล�นุวั่ฒน์ √

3. คุณบุญเกำียริติ     โชคว่ัฒน� 48 ป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริ ป็ริะธ�น √

บริิษััท

4 . คุณธริริมีรัิตน์      โชควั่ฒน� 22 กำริริมีกำ�ริผิู้อำ�นว่ยกำ�ริ √ ป็ริะธ�น √ กำริริมีกำ�ริผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริ  และ

และป็ริะธ�น ป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

5. ดริ.ธีริะพงษั์       ว่ิกำิตเศริษัฐ 22 √ ป็ริะธ�น

6. คุณอมีริ           อัศว่�นันท์* 41 √ √ ป็ริะธ�น

7. คุณนพพริ        พงษั์เว่ช 7 √ √ ป็ริะธ�น

8. ดริ.อนุชิต         อนุชิต�นุกูำล 2 √ √

9.  คุณสมีพล        ชัยสิริิโริจำน์ 13 √

10.  คุณมัีญชุส�       ธีริพงษ์ัพิพัฒน์ 6 √ √ √ √ √ ผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยสำ�นักำง�นบริิษััท

11.  คุณกำอบสุข       แสงสว่ัสดิ� 6 √

12.  ดริ.สุรัิตน์         ว่งศ์รัิตนภัสสริ 5 √

13. คุณวิ่ริิทธิ�พล      ชัยถ�ว่ริเสถียริ 8 เดือน √ √ ผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย I

14. คุณชัยลด�        ตันติเว่ชกุำล 3 √ √

15.  คุณริมิีด� รัิสเซึ่ลล์ มีณ้เสถียริ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  B

16.  คุณบุษับง         มิี�งขวั่ญยืน ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  H

17.  คุณนงลักำษัณ์     เตชะบุญเอนกำ ผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  M, O

18.  คุณณัฐพัฒน์      เพ็ชริรัิตน�ภริณ์ √ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบริิห�ริกำ�ริข�ย

19. คุณเย�ว่ลักำษัณ์   น�มีกำริณ์ √

20. คุณโยธิน         สุว่ริริณเกำษัริ์ √ ริักำษั�กำ�ริผิู้อำ�นว่ยกำ�ริ

ฝ่่�ยสนับสนุนธุริกำิจำ

21. ดริ.จำีริภัทริ       เจำริิญชัยกำริณ์ √

22. คุณดว่งฤดี       มีิลินท�งกำูริ √ √

23. ดริ.เพ็ญนภ�     ธนส�ริศิลป็์

รวมู 12 4 3 5 8 5 8

หมี�ยเหตุ  : 1.  กำริริมีกำ�ริและผิู้บริิห�ริของบริิษััททุกำท่�น ไมี่มีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีกำฎหมี�ย และไมี่มีีป็ริะว่ัติกำริะทำ�ผิิด
  2. *กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ ที�มีีคว่�มีริู้และป็ริะสบกำ�ริณ์ในกำ�ริสอบท�นงบกำ�ริเงินของบริิษััท

#   2    ไมี่ได้เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท   26  เมีษั�ยน  2564       
#   3    ไมี่ได้เป็็นป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ  21  พฤษัภ�คมี 2564       
#   4    เข้�เป็็นป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ  21  พฤษัภ�คมี 2564
#  12    ไมี่ได้เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ     21  พฤษัภ�คมี 2564
#  13    เข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท      26  เมีษั�ยน  2564
#  18    ไมี่ได้เป็็นผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบัญชีกำ�ริเงิน    7  กำริกำฎ�คมี 2564
#  19    เข้�เป็็นริักำษั�กำ�ริผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบัญชีกำ�ริเงิน   7  กำริกำฎ�คมี 2564
    และ  CFO       20  สิงห�คมี 2564
#  20    เข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ             21  พฤษัภ�คมี 2564
#  23    ไมี่ได้เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย V  1  พฤษัภ�คมี 2564

7.2.2 ข้้อมููลคณะกี่รรมูกี่ารและผูู้้มู่อำาน่าจควบคุมูบริษััท
โคริงสริ้�งกำริริมีกำ�ริของบริิษััท ป็ริะกำอบด้ว่ยคณะกำริริมีกำ�ริ 7 ชุด ดังริ�ยละเอียด
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อำาน่าจข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริษััท
กำริริมีกำ�ริสองในเจำ็ดคนลงล�ยมีือชื�อริ่ว่มีกำันและป็ริะทับตริ�สำ�คัญของบริิษััท กำริริมีกำ�ริลงล�ยมีือชื�อป็ริะกำอบด้ว่ย :
 1. น�ยบุญเกำียริติ     โชคว่ัฒน�    
 2. น�ยธริริมีริัตน์      โชคว่ัฒน�
 3. น�ยสมีพล  ชัยสิริิโริจำน์
 4. น�งส�ว่มีัญชุส�    ธีริพงษั์พิพัฒน์
 5. น�งกำอบสุข     แสงสว่ัสดิ�   
 6. ดริ. สุริัตน์  ว่งศ์ริัตนภัสสริ   
 7. น�ยว่ิริิทธิ�พล  ชัยถ�ว่ริเสถียริ   
กำริริมีกำ�ริและผิู้บริิห�ริของบริิษััททุกำท่�น ไมี่มีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีกำฎหมี�ยและไมี่มีีป็ริะว่ัติกำ�ริกำริะทำ�ผิิด    
เลข�นุกำ�ริบริิษััท : น�งดว่งฤดี มีิลินท�งกำูริ

กี่ระบวน่กี่ารสิ้รรหากี่รรมูกี่าร
คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท แตง่ตั�งคณะกำริริมีกำ�ริสริริห� เป็็นผิูส้ริริห�และกำลั�นกำริองบคุคลที�เหมี�ะสมี โดยมีกีำริะบว่นกำ�ริสริริห�ที�ชดัเจำน และโป็ริง่ใส  

คณะกำริริมีกำ�ริสริริห� จำัดทำ�ต�ริ�งคว่�มีริู้ คว่�มีชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นของคณะกำริริมีกำ�ริ  (Board Skill Matrix) เพื�อใช้เป็็นเกำณฑ์์กำ�ริพิจำ�ริณ�คุณสมีบัติ
ของกำริริมีกำ�ริที�ต้องกำ�ริสริริห� โดยพิจำ�ริณ�จำ�กำทักำษัะที�จำำ�เป็็น ซึึ่�งยังข�ดอยู่ในคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และสอดคล้องกัำบกำลยุทธ์ในกำ�ริดำ�เนินธุริกิำจำ  
ตลอดจำน คว่�มีริู้ คว่�มีชำ�น�ญ เฉพ�ะด้�นของกำริริมีกำ�ริเป็็นริ�ยบุคคล เพื�อให้มีั�นใจำว่่�บุคคลที�จำะเข้�มี�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็็นผิู้มีีคว่�มีริู้ คว่�มี
ส�มี�ริถ และป็ริะสบกำ�ริณ์เหมี�ะสมี กำ่อนเสนอชื�อ ให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�

วาระกี่ารดำำารงตำำาแหน่่งกี่รรมูกี่ารบริษััท
กำริริมีกำ�ริบริิษััทแต่ละคนมีีว่�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งเป็็นไป็ต�มีข้อบังคับของบริิษััท  และกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ดังน้�
1. ในกำ�ริป็ริะชุมีส�มีัญป็ริะจำำ�ป็ีทุกำครัิ�ง ให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทออกำจำ�กำตำ�แหน่งเป็็นจำำ�นว่นหนึ�งในส�มีเป็็นอัตริ� ถ้�จำำ�นว่นกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�จำะ

แบง่ออกำใหต้ริงเป็็นส�มีสว่่นไม่ีไดก้ำ็ใหอ้อกำโดยจำำ�นว่นใกำลที้�สดุกำบัสว่่นหนึ�งในส�มี โดยที�กำริริมีกำ�ริบริษัิัทซึึ่�งพน้จำ�กำตำ�แหนง่แลว้่ อ�จำไดร้ิบั
เลือกำตั�งใหมี่ได้ ซึ่ึ�งป็ัจำจำุบันมีีกำริริมีกำ�ริบริิษััททั�งสิ�น 12 คน ดังนั�นกำริริมีกำ�ริบริิษััทแต่ละคนจำะดำ�ริงตำ�แหน่งว่�ริะคริ�ว่ละ  3 ป็ี

2. นอกำจำ�กำกำ�ริพ้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว่�ริะแล้ว่ กำริริมีกำ�ริบริิษััทจำะพ้นจำ�กำตำ�แหน่ง เมีื�อล�ออกำหริือถึงแกำ่กำริริมี  หริือข�ดคุณสมีบัติ  หริือมีี
ลักำษัณะต้องห้�มีต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนด หริือที�ป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้นมีีมีติถอดถอนให้พ้นจำ�กำตำ�แหน่ง  หริือศ�ลมีีคำ�สั�งให้ออกำ

3. ในกำริณที้�ตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริบริษัิัทว่�่งลง เพริ�ะส�เหตอืุ�นนอกำจำ�กำถงึคริ�ว่ออกำต�มีว่�ริะ และยงัคงเหลอืว่�ริะไมีน่อ้ยกำว่�่  2 เดอืน ใหค้ณะ
กำริริมีกำ�ริบริิษััทเลือกำตั�งบุคคลที�มีีคุณสมีบัติคริบถ้ว่น เข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทแทนตำ�แหน่งที�ว่่�งลง บุคคลซึ่ึ�งเข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
ดังกำล่�ว่ จำะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว่�ริะที�เหลืออยู่ของกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ตนแทน

4. กำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ล�ออกำกำ่อนคริบว่�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่ง  ให้ยื�นหนังสือล�ออกำต่อบริิษััท กำ�ริล�ออกำมีีผิลนับแต่ว่ันที�หนังสือล�ออกำไป็ถึง
บริิษััท

5. ที�ป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้นอ�จำลงมีติให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทคนใดออกำจำ�กำตำ�แหน่งกำ่อนถึงคริ�ว่ออกำต�มีว่�ริะได้ ด้ว่ยคะแนนเสียงไมี่น้อยกำว่่�ส�มีใน 
สี�ของจำำ�นว่นผิูถ้อืหุ้นซึ่ึ�งมี�ป็ริะชมุี และมีสีทิธอิอกำเสยีงและมีหุ้ีนนบัริว่มีกำนัไดไ้มีน่อ้ยกำว่�่กำึ�งหนึ�งของจำำ�นว่นหุ้นที�ถอืโดยผิูถ้อืหุ้นที�มี�ป็ริะชมุี
และมีีสิทธิออกำเสียง

7.2.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับบทบาทหน่้าท่�ข้องคณะกี่รรมูกี่าร
คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัทป็ริะกำอบด้ว่ยบคุคลซึ่ึ�งมีคีว่�มีริู ้ คว่�มีส�มี�ริถ  และป็ริะสบกำ�ริณ์หล�กำหล�ย มีีคว่�มี ส�มี�ริถเฉพ�ะด้�นที�เป็็นป็ริะโยชน์

กำับบริิษััท เข้�ใจำบทบ�ทหน้�ที� คว่�มีริับผิิดชอบ มีีภ�ว่ะผิู้นำ� มีีบทบ�ทหน้�ที�สำ�คัญในกำ�ริชี�แนะทิศท�งกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท มีีกำ�ริกำำ�หนดว่ิสัย
ทัศน์ของบริิษััทไว้่อย่�งชัดเจำน มีีคว่�มีเป็็นอิสริะในกำ�ริแสดงคว่�มีคิดเห็นและตัดสินใจำ กำำ�กัำบดูแลกิำจำกำ�ริของบริิษััทให้เป็็นไป็ต�มีวั่ตถุป็ริะสงค์ และ 
เป็้�หมี�ยที�ได้กำำ�หนดไว่้ให้เกำิดป็ริะโยชน์สูงสุดต่อบริิษััทและผิู้ถือหุ้น มีีกำ�ริบริิห�ริง�นโดยกำ�ริกำำ�หนดว่ิสัยทัศน์/พันธกำิจำ เป็้�หมี�ย กำลยุทธ์ แผินป็ฏิิบัติ
ง�นและงบป็ริะมี�ณป็ริะจำำ�ป็ี เพื�อให้บริริลุเป็้�หมี�ยที�กำำ�หนดไว่้ พริ้อมีดูแลให้บริิษััทฯ มีีกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำริริมีต่�งๆ อย่�งถูกำต้องต�มีกำฎหมี�ย โดยนำ�
หลักำบริริษััทภิบ�ลมี�เป็็นเคริื�องมีือ ในกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริ เพื�อเพิ�มีมีูลค่�ให้แกำ่กำิจำกำ�ริ และผิู้ถือหุ้น

คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท มีีกำ�ริตดิต�มีผิลกำ�ริดำ�เนนิง�นของฝ่�่ยจำดักำ�ริ โดยกำำ�หนดใหร้ิ�ยง�นคว่�มีกำ�้ว่หน�้ของผิลกำ�ริดำ�เนนิง�นและผิลป็ริะกำอบ
กำ�ริของบริิษััท และกำ�ริถือคริองหลักำทริัพย์ของกำริริมีกำ�ริและผิู้บริิห�ริทุกำเดือนในกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท พริ้อมีทั�งอนุมีัติว่ิสัยทัศน์/พันธกำิจำ  
เป็้�หมี�ย กำลยุทธ์ แผินง�น และงบป็ริะมี�ณป็ริะจำำ�ป็ีของป็ีถัดไป็

กำริริมีกำ�ริและผิู้บริิห�ริของบริิษััทป็ฏิิบัติหน้�ที�เพื�อป็ริะโยชน์ของบริิษััทและผิู้ถือหุ้น  โดยมีีโคริงสริ้�งกำ�ริบริิห�ริที�ชัดเจำน ถ่ว่งดุล และส�มี�ริถ
ตริว่จำสอบได้

ในป็ีที�ผิ่�นมี� ไมี่ป็ริ�กำฏิบริิษััทฯ 
- มีีกำ�ริกำริะทำ�ที�ขัดต่อกำฎริะเบียบที�ร้ิ�ยแริง
- มีีกำ�ริกำริะทำ�ผิิดด้�นกำ�ริทุจำริิต หริือกำริะทำ�ผิิดจำริิยธริริมี
- มีีกำริณ้ที�กำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็็นผิู้บริิห�ริล�ออกำ เน่�องจำ�กำป็ริะเด็นกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริของบริิษััท
- มีีกำริณ้เกำี�ยว่กำับชื�อเสียงในท�งลบของบริิษััท เน่�องจำ�กำคว่�มีล้มีเหลว่ในกำ�ริทำ�หน้�ที�สอดส่องดูแลของคณะกำริริมีกำ�ริ

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริษััท
-  อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

1. พิจำ�ริณ�แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ กำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน กำริริมีกำ�ริสริริห� กำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง 
กำริริมีกำ�ริธริริมีมี�ภิบ�ล และกำำ�หนดขอบเขตอำ�น�จำหน้�ที�

2. แต่งตั�ง ถอดถอน มีอบอำ�น�จำหน้�ที� ให้แกำ่ที�ป็ริึกำษั�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท คณะกำริริมีกำ�ริชุดต่�ง ๆ และ/หริือบุคคลอื�นใดไป็ป็ฏิิบัติ
3. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริกำู้เงิน/ คืนเงินกำู้ ในว่งเงินที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท และกำ�ริออกำหุ้นกำู้ เพื�อใช้เป็็นเงินทุนหมีุนเว่ียนของกำิจำกำ�ริ
4. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริให้กำู้ยืมี/ ยกำเลิกำกำ�ริให้กำู้ยืมี ในว่งเงินที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท
5. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริซึ่ื�อ/ ยกำเลิกำ/ ข�ยทริัพย์สิน เงินลงทุน ค่�ใช้จำ่�ยต่�ง ๆ ในว่งเงินที�เกำิน  50 ล้�นบ�ท
6. พิจำ�ริณ�อนุมัีติกำ�ริเข้�คำ��ป็ริะกัำน/ ยกำเลิกำกำ�ริคำ��ป็ริะกัำน กำ�ริรัิบผิิดชอบ/ยกำเลิกำคว่�มีรัิบผิิดชอบต่อบุคคล/ บริิษััท ในว่งเงินที�เกิำน 50 ล้�นบ�ท
7. พิจำ�ริณ�อนุมีัตินโยบ�ยกำ�ริลงทุนในเงินลงทุนบริิษััทต่�ง ๆ ในว่งเงินที�เกำิน  50 ล้�นบ�ท
8. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริป็ริับสภ�พ ทำ�ล�ย  ตัดบัญชี ซึ่ึ�งสินทริัพย์ถ�ว่ริและสินทริัพย์ที�ไมี่มีีตัว่ตนที�เลิกำใช้ ชำ�ริุด สูญห�ย ถูกำทำ�ล�ย เสื�อมี

สภ�พ หริือล้�สมีัยไมี่ส�มี�ริถใช้ง�นได้ มีีมีูลค่�ท�งบัญชีริว่มีในว่งเงินส่ว่นที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท
9. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริป็ริับสภ�พริ�ค� กำ�ริทำ�ล�ย ซึ่ึ�งว่ัตถุดิบ และ/หริือสินค้�คงเหลือที�เสื�อมีสภ�พ หริือล้�สมีัย ซึ่ึ�งจำะทำ�ให้มีีมีูลค่�ท�ง

บัญชีลดลง ในว่งเงินส่ว่นที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท
10. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริกำับบุคคลที�เข้�ข่�ยริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว่โยง
11. ฟ้้องริ้องคดีแพ่ง คดีอ�ญ� ยื�นข้อพิพ�ทอนุญ�โตตุล�กำ�ริ ริ้องทุกำข์ต่อพนักำง�นสอบสว่น กำล่�ว่ห�ผิู้กำริะทำ�คว่�มีผิิดต่อบริิษััท เพื�อให้

ดำ�เนินคดีอ�ญ� และแต่งตั�งตัว่แทนช่ว่ง เพื�อกำ�ริดังกำล่�ว่น้� ทั�งมีีอำ�น�จำถอนคำ�ริ้องทุกำข์ และตกำลงป็ริะน้ป็ริะนอมียอมีคว่�มีและริับเงินแทนบริิษััท  
แตง่ตั�งทน�ยว่�่คว่�มี เพื�อฟ้อ้งหริอืยื�นคำ�ใหก้ำ�ริตอ่ศ�ลทุกำศ�ล เพื�อดำ�เนนิคดแีทนบริษัิัทจำนกำว่�่คดถีงึที�สดุ สำ�หริบัเริื�องที�มีิใชป่็กำตวิ่สิยัท�งกำ�ริค�้ และ/
หริือ ที�เป็็นป็กำติว่ิสัยท�งกำ�ริค้� 

ในกำริณที้�มีคีว่�มีจำำ�เป็็นต้องดำ�เนินกำ�ริเป็็นกำ�ริรีิบด่ว่น มีอบอำ�น�จำให้กำริริมีกำ�ริผิูอ้ำ�นว่ยกำ�ริเป็็นผิูอ้นุมีติัในเริื�องดังกำล่�ว่  และให้นำ�เสนอ
ที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััททริ�บในคริ�ว่ถัดไป็

12. บริริด�อำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริของคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัทที�เกำี�ยว่ขอ้งกำบัเริื�องกำ�ริไดม้ี�หริอืจำำ�หน�่ยไป็ซึ่ึ�งสนิทริพัยแ์ละกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว่โยง
กำัน  ให้ป็ฏิิบัติต�มีป็ริะกำ�ศคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดทุน

13. เสนอกำ�ริเพิ�มีทุน ลดทุน กำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงมีูลค่�หุ้น กำ�ริแกำ้ไขเป็ลี�ยนแป็ลงหนังสือบริิคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หริือ ว่ัตถุป็ริะสงค์ของ
บริิษััท ต่อผิู้ถือหุ้น

14. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริกำ่อตั�ง คว่บริว่มี หริือเลิกำบริิษััทย่อย
15. อนุมีัติกำ�ริเข้�ทำ�นิติกำริริมีที�มีิใช่ธุริกำริริมีท�งกำ�ริเงิน  ในว่งเงินส่ว่นที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท  
16. อนุมีัติกำ�ริได้ริับหริือยกำเลิกำว่งเงินสินเชื�อ ในว่งเงินส่ว่นที�เกำิน 50 ล้�นบ�ท
17. มีอบอำ�น�จำให้ฝ่่�ยจำัดกำ�ริ พนักำง�นริะดับบริิห�ริของบริิษััท หริือบุคคลอื�นใดทำ�กำ�ริแทนได้
18. มีีอำ�น�จำเชิญฝ่่�ยจำัดกำ�ริ ผิู้บริิห�ริ และพนักำง�นของบริิษััทที�เกำี�ยว่ข้องมี�ชี�แจำง ให้คว่�มีเห็น ริ่ว่มีป็ริะชุมี หริือส่งเอกำส�ริต�มีที�เห็นว่่�

เกำี�ยว่ข้องจำำ�เป็็น
19. ป็ริึกำษั�ผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือ ที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือ จำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำ ในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ยค่�ใช้จำ่�ยของบริิษััท
20. แต่งตั�งและถอดถอนเลข�นุกำ�ริบริิษััท

- หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ
1. ป็ฏิิบัติหน้�ที�จำัดกำ�ริบริิษััทให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย ต�มีกำฎริะเบียบป็ฏิิบัติคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทริัพย์และตล�ดหลักำทริัพย์ และกำฎ

ริะเบียบข้อบังคับของตล�ดหลักำทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย ต�มีว่ัตถุป็ริะสงค์และข้อบังคับของบริิษััท ตลอดจำนต�มีมีติที�ป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้นของบริิษััท
2. ริับผิิดชอบต่อผิู้ถือหุ้นของบริิษััทโดยสมีำ��เสมีอ

-  บริิห�ริง�นเพื�อริักำษั�ผิลป็ริะโยชน์ต่อผิู้ถือหุ้น
-  เป็ิดเผิยข้อมีูลอย่�งถูกำต้อง คริบถ้ว่น มีีมี�ตริฐ�นและเชื�อถือได้
-  ริ�ยง�นผิลกำ�ริดำ�เนินง�นที�ถูกำต้อง คริบถ้ว่นและทันต่อเหตุกำ�ริณ์
-  จำัดสริริผิลตอบแทนให้กำับผิู้ถือหุ้นอย่�งเหมี�ะสมีและคุ้มีค่�

3. กำำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง และเป็้�หมี�ยกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท กำำ�กำับคว่บคุมีดูแลให้ฝ่่�ยจำัดกำ�ริดำ�เนินกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีนโยบ�ยที�
กำำ�หนดไว่้อย่�งมีีป็ริะสิทธิภ�พและป็ริะสิทธิผิล เพื�อเพิ�มีพูนมีูลค่�ท�งเศริษัฐกำิจำให้แกำ่กำิจำกำ�ริ และคว่�มีมีั�งคั�งสูงสุดให้แกำ่ผิู้ถือหุ้น

4. คว่บคุมีกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำ�ริของบริิษััทตลอดเว่ล� ริว่มีทั�งติดต�มีพันธะที�กำำ�หนดในสัญญ�ที�เกำี�ยว่ข้องของบริิษััท
5. อนุมีัติแผินง�นและงบป็ริะมี�ณป็ริะจำำ�ป็ี ริว่มีทั�งกำำ�กำับดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นของฝ่่�ยจำัดกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย นโยบ�ย และแผินง�น

ที�กำำ�หนดไว่้อย่�งมีีป็ริะสิทธิภ�พและป็ริะสิทธิผิล
6. ส่งเสริิมีให้จำัดทำ�นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริ จำริิยธริริมี และจำริริย�บริริณธุริกำิจำที�เป็็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริ เพื�อให้กำริริมีกำ�ริบริิษััท ผิู้บริิห�ริ 

และพนักำง�น ใช้เป็็นแนว่ท�งกำ�ริป็ฏิิบัติในกำ�ริดำ�เนินธุริกำิจำ และติดต�มีให้มีีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีอย่�งจำริิงจำัง
7. กำำ�หนดนโยบ�ยและกำำ�กำับดูแลให้มีีริะบบที�สนับสนุนกำ�ริต่อต้�นทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันที�มีีป็ริะสิทธิภ�พ เพื�อให้มีั�นใจำว่่�ฝ่่�ยจำัดกำ�ริได้ตริะหนักำ

ถึงคว่�มีสำ�คัญกำับกำ�ริต่อต้�นกำ�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน และป็ลูกำฝ่ังจำนเป็็นว่ัฒนธริริมีองค์กำริ

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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8. จำัดให้มีีริะบบคว่บคุมีภ�ยในที�เพียงพอ เหมี�ะสมี เพื�อให้มีั�นใจำว่่� กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริต่�งๆ ได้ริับอนุมีัติจำ�กำผิู้มีีอำ�น�จำ มีีกำ�ริสอบท�น และ
จำัดทำ�บัญชีที�ถูกำต้อง ตลอดจำนมีีริะบบต่�งๆ ที�ส�มี�ริถป็้องกำันกำ�รินำ�ทริัพย์สินของบริิษััทไป็ใช้ในท�งมีิชอบ

9. กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคว่�มีขัดแย้งของผิลป็ริะโยชน์ ต้องมีีกำ�ริพิจำ�ริณ�อย่�งริอบคอบ มีีแนว่ท�งที�ชัดเจำนและเป็็นไป็เพื�อผิลป็ริะโยชน์
ของบริิษััทและผิู้ถือหุ้น โดยผิู้มีีส่ว่นได้เสียไมี่มีีส่ว่นริ่ว่มีในกำ�ริตัดสินใจำ และป็ฏิิบัติต�มีข้อกำำ�หนดเกำี�ยว่กำับขั�นตอนกำ�ริดำ�เนินกำ�ริและกำ�ริเป็ิดเผิยข้อมีูล
ของริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคว่�มีขัดแย้งของผิลป็ริะโยชน์ให้ถูกำต้อง

10. สอบท�นและให้คว่�มีเห็นชอบในงบกำ�ริเงิน ริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน ที�ผิู้สอบบัญชีได้ตริว่จำสอบ และหริือสอบท�นแล้ว่  และผิ่�นคว่�มีเห็น
ชอบจำ�กำคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบแล้ว่

11. ริับทริ�บริ�ยง�นกำ�ริบริิห�ริกำิจำกำ�ริจำ�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
12. เรีิยกำป็ริะชุมีผิูถื้อหุ้น  โดยกำำ�หนดว่นั เว่ล� สถ�นที� ที�จำดัป็ริะชุมีผิูถื้อหุ้นริว่มีทั�งกำำ�หนดริะเบียบว่�ริะกำ�ริป็ริะชุมีผิูถื้อหุ้น ตลอดจำนกำำ�หนด

อัตริ�กำ�ริจ่ำ�ยเงินปั็นผิล (ห�กำมีี) และคว่�มีเห็นของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเกีำ�ยว่กัำบเรืิ�องที�เสนอต่อผู้ิถือหุ้น  ในริะหว่่�ง 21 วั่นก่ำอนวั่นป็ริะชุมีผู้ิถือหุ้นแต่ละครัิ�ง  
บริิษััทจำะงดริับลงทะเบียนกำ�ริโอนหุ้นกำ็ได้ โดยป็ริะกำ�ศให้ผิู้ถือหุ้นทริ�บ ณ สำ�นักำง�นใหญ่ และสำ�นักำง�นส�ข�ของบริิษััทไมี่น้อยกำว่่� 14 ว่ัน กำ่อนว่ัน
งดริับลงทะเบียนกำ�ริโอนหุ้น หริือ กำำ�หนดว่ันเพื�อกำำ�หนดริ�ยชื�อผิู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่ว่งหน้�กำ่อนว่ันป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้นไมี่เกำิน 2 เดือน เพื�อสิทธิ
ในกำ�ริเข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้น และสิทธิในกำ�ริริับเงินป็ันผิล

13. จำัดทำ�ริ�ยง�น “คว่�มีริับผิิดชอบของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต่อริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน”  โดยเป็ิดเผิยไว่้ใน แบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี 
/ ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี (แบบ 56-1 One Report) 

14. ติดต�มีดูแลเอกำส�ริที�จำะยื�นต่อหน่ว่ยง�นกำำ�กัำบดูแลที�เกำี�ยว่ข้อง เพื�อให้มัี�นใจำว่่�ได้แสดงข้อคว่�มี หริือลงริ�ยกำ�ริเป็็นไป็โดยถูกำต้อง 
ตริงต�มีข้อมีูลที�ป็ริ�กำฏิอยู่ในสมีุดบัญชี ทะเบียน หริือเอกำส�ริอื�นใดของบริิษััท

15. อนุมีัติกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และ/หริือ คณะกำริริมีกำ�ริชุดอื�น
16. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ที�เกำินอำ�น�จำคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ หริือต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเห็นสมีคว่ริ

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องประธาน่กี่รรมูกี่ารบริษััท
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  กำำ�หนดอำ�น�จำ  หน้�ที� และคว่�มีริับผิิดชอบของป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิษััท ดังน้�
1. เป็็นผิู้นำ�ของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในกำ�ริกำำ�กำับ  กำ�ริทำ�ง�นของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  และคณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยให้บริริลุว่ัตถุป็ริะสงค์และ

แผินง�นที�กำำ�หนดไว่้
2. เริียกำป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
3. เป็็นป็ริะธ�นกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  และเป็็นผิู้ลงคะแนนเสียงชี�ข�ดในกำริณ้ที�ที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีกำ�ริลงคะแนนเสียง  

และคะแนนเสียง 2 ฝ่่�ยเท่�กำัน
4. เป็็นป็ริะธ�นกำ�ริป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้น  และกำำ�กำับกำ�ริป็ริะชุมีให้มีีป็ริะสิทธิผิล 
5. สริ้�งคว่�มีสัมีพันธ์อันดีริะหว่่�งผิู้ถือหุ้นของบริิษััท 
6. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใดต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย 

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องฝ่่ายจัดำกี่าร
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  กำำ�หนดบทบ�ท หน้�ที� คว่�มีริับผิิดชอบของฝ่่�ยจำัดกำ�ริ  ดังน้�
1. ดำ�เนินกำ�ริและ / หริือ บริิห�ริง�นป็ริะจำำ�ว่ันของบริิษััท ให้เป็็นไป็ต�มีนโยบ�ย แผินง�น เป็้�หมี�ย ข้อบังคับ และริะเบียบบริิษััท
2. ดำ�เนนิกำ�ริบริหิ�ริง�นให้เป็็นไป็ต�มีมีตทีิ�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริหิ�ริ และคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท ดว้่ยงบป็ริะมี�ณที�ไดร้ิบัอนุมีตัอิย�่งเคร่ิงคริดั  

ซึ่ื�อสัตย์ สุจำริิต และริะมีัดริะว่ัง ริักำษั�ผิลป็ริะโยชน์ของบริิษััท  และผิู้ถือหุ้นอย่�งดีที�สุด
3. ดำ�เนินกำิจำกำ�ริง�นต่�งๆ ของบริิษััท ให้เป็็นไป็ต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริที�ดี ที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�หนดไว่้เป็็นแนว่ท�งป็ฏิิบัติ
4. ริ�ยง�นผิลง�น คว่�มีกำ้�ว่หน้�จำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีมีติที�ป็ริะชุมี  และผิลกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทที�สำ�คัญต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�ง

ต่อเน่�องเป็็นป็ริะจำำ�ทุกำเดือน
5. สร้ิ�งเสริิมีและพัฒน�ให้บริิษััทฯ ดำ�เนินธุริกิำจำอย่�งมีีจำริริย�บริริณ ป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย ศีลธริริมี และวั่ฒนธริริมีอันดี โดยยึดหลักำธริริมี�ภิบ�ล
6. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริมีอบหมี�ย

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับคณะกี่รรมูกี่ารชืุ่ดำย่อย

7.3.1 โครงสิ้ร้างและองค์ประกี่อบคณะกี่รรมูกี่ารชืุ่ดำย่อย
โคริงสริ้�งกำริริมีกำ�ริของบริิษััท ป็ริะกำอบด้ว่ย
1.  คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
2.  คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ
3.  คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน
4.  คณะกำริริมีกำ�ริสริริห�
5.  คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง
6.  คณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล
7.  คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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ริ�ยชื�อกำริริมีกำ�ริแต่ละชุด ต�มีหน้� 78 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�
เพื�อให้ผิู้ถือหุ้นมีั�นใจำในกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท ว่่�มีีกำ�ริดำ�เนินง�นที�โป็ริ่งใส มีีผิู้กำลั�นกำริอง สอบท�นและให้คำ�แนะนำ�อย่�งริอบคอบ
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยต่�งๆ เพื�อทำ�หน้�ที�ดังกำล่�ว่ และริ�ยง�นผิลต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งสมีำ��เสมีอ  

ป็ริะกำอบด้ว่ย คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน คณะกำริริมีกำ�ริสริริห� คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มี
เสี�ยง และคณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล

โคริงสริ้�งคณะกำริริมีกำ�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริของบริิษััท มีีกำ�ริตริว่จำสอบและถ่ว่งดุลกำันอย่�งเพียงพอ โดยมีีขอบเขตอำ�น�จำหน้�ที� และคว่�มีริับผิิด
ชอบของคณะกำริริมีกำ�ริแต่ละชุดเป็็นอิสริะกำัน เพื�อช่ว่ยในกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริของบริิษััท มีีป็ริะธ�นคณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยทุกำคณะทำ�หน้�ที�ดูแลกำ�ริ
ป็ฏิิบัติง�นให้สอดคล้องกำับนโยบ�ยของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และริ�ยง�นผิลกำ�ริป็ฏิิบัติในที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัทไดจ้ำดัทำ�กำฎบตัริคณะกำริริมีกำ�ริแตล่ะคณะ  โดยกำำ�หนดว่�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหนง่ ขอบเขตอำ�น�จำหน�้ที� เพื�อแบง่แยกำบทบ�ท
หน้�ที� คว่�มีริับผิิดชอบริะหว่่�งคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท คณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อย ป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิษััท และฝ่่�ยจำัดกำ�ริไว่้อย่�งชัดเจำน ซึ่ึ�งกำฎบัตริคณะ
กำริริมีกำ�ริบริิษััท และกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยต่�งๆ ส�มี�ริถดูริ�ยละเอียดทั�งฉบับได้จำ�กำ website ของบริิษััท  (http://www.icc.co.th)

7.3.2 ข้้อมููลคณะกี่รรมูกี่ารชืุ่ดำย่อย

1. คณะกี่รรมูกี่ารตำรวจสิ้อบ คือ กำริริมีกำ�ริบริิษััทที�เป็็นกำริริมีกำ�ริอิสริะ มีีจำำ�นว่น 4 ท่�น ซึ่ึ�งทุกำท่�นมีีคุณสมีบัติคริบถ้ว่นในกำ�ริดำ�ริง
ตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริอิสริะต�มีที�พริะริ�ชบัญญัติหลักำทริัพย์และตล�ดหลักำทริัพย์กำำ�หนด คิดเป็็น 33.33% ของกำริริมีกำ�ริทั�งคณะ ซึึ่�งเป็็นสัดส่ว่นต�มี
มี�ตริฐ�นข้อกำำ�หนดของคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดทุน อีกำทั�งไมี่มีีกำริริมีกำ�ริอิสริะคนใดที�ดำ�ริงตำ�แหน่งเป็็นกำริริมีกำ�ริในบริิษััทจำดทะเบียนมี�กำกำว่่� 5  
แห่ง และกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ จำำ�นว่น 1 ท่�น (คุณอมีริ อัศว่�นันท์) จำบกำ�ริศึกำษั�และมีีคว่�มีเชี�ยว่ช�ญด้�นบัญชี มีีว่�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งคริ�ว่ละ 2 
ป็ี กำำ�หนดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีไมี่น้อยกำว่่� ไตริมี�สละ 1 คริั�ง และจำัดป็ริะชุมีเป็็นว่�ริะพิเศษั สำ�หริับกำริณ้พิจำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว่โยงกำัน และกำริณ้พิเศษั และ
มีกีำ�ริริ�ยง�นต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท พร้ิอมีทั�งมีีกำ�ริป็ริะชมุีร่ิว่มีกัำบผิูส้อบบัญชีของบริษัิัท และผิูบ้ริหิ�ริด้�นบัญชีในกำ�ริสอบท�นงบกำ�ริเงินทุกำไตริมี�ส 
โดยกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบทุกำท่�นไมี่ได้ถือหุ้นของบริิษััท

 บริิษััทฯ  กำำ�หนดนิย�มีและคุณสมีบัติของคณะกำริริมีกำ�ริอิสริะของบริิษััท ซึ่ึ�งเข้มีกำว่่�ข้อกำำ�หนดขั�นตำ��ของ กำ.ล.ต. นิย�มีกำริริมีกำ�ริอิสริะ
อยู่ในหน้� 92 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� 

 บริษัิัทฯ ไมีไ่ดก้ำำ�หนดจำำ�นว่นว่�ริะที�จำะดำ�ริงตำ�แหนง่ตดิตอ่กำนัไดน้�นที�สดุของกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ ขึ�นอยู่กำบักำ�ริพจิำ�ริณ�ของคณะกำริริมีกำ�ริ
สริริห�และคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท โดยดูจำ�กำกำ�ริป็ฏิิบัติง�นและผิลง�นในริอบป็ีที�ผิ่�นมี�

 ในป็ี 2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่ เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64) คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบมีีกำ�ริป็ริะชุมี จำำ�นว่น 12 คริั�ง ริ�ยชื�อและกำ�ริเข้�
ริ่ว่มีป็ริะชุมีของคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบแต่ละท่�น ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารตำรวจสิ้อบ
- อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร
1. กำำ�หนดให้มีีกำ�ริป็ริะส�นคว่�มีเข้�ใจำให้อยู่ในแนว่ท�งเดียว่กำันริะหว่่�งผิู้สอบบัญชี คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและหน่ว่ยง�นตริว่จำสอบภ�ยใน
2. มีีอำ�น�จำเชิญ ผิู้บริิห�ริ ฝ่่�ยจำัดกำ�ริ ฝ่่�ยตริว่จำสอบภ�ยใน หริือพนักำง�นของบริิษััทที�เกำี�ยว่ข้องมี�ชี�แจำงให้คว่�มีเห็นริ่ว่มีป็ริะชุมี หริือส่ง

เอกำส�ริต�มีที�เห็นว่่�เกำี�ยว่ข้องจำำ�เป็็น ตลอดจำนเข้�ถึงข้อมีูลได้ทุกำริะดับขององค์กำริ
3. มีีอำ�น�จำในกำ�ริตริว่จำสอบผิู้ที�เกำี�ยว่ข้อง  และเริื�องที�เกำี�ยว่ข้อง  ภ�ยในขอบเขตของอำ�น�จำและหน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ
4. ป็ริึกำษั�ผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือจำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำ ในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ยค่�ใช้จำ่�ยของบริิษััท
- หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ
1.  สอบท�นใหบ้ริิษัทัมีีกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินอย�่งถูกำต้องและเพยีงพอ  โดยสอบท�นนโยบ�ยท�งบญัชทีี�สำ�คัญของบริิษัทั ริว่มีทั�งเป็ดิเผิย

ข้อมีูลให้เป็็นไป็ต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน
2.   สอบท�นให้บริิษััทมีีริะบบกำ�ริคว่บคุมีภ�ยใน  (internal control) กำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง และริะบบกำ�ริตริว่จำสอบภ�ยใน (internal audit) 

ที�เหมี�ะสมีและมีีป็ริะสิทธิผิล    
3.  สอบท�นกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีนโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคอริ์ริัป็ชันของบริิษััท 
4.  พิจำ�ริณ�คว่�มีเป็็นอิสริะของหน่ว่ยง�นตริว่จำสอบภ�ยใน  ตลอดจำนให้คว่�มีเห็นชอบในกำ�ริพิจำ�ริณ� ป็ริะเมีิน แต่งตั�ง โยกำย้�ย เลิกำจำ้�ง

หวั่หน�้หนว่่ยง�นตริว่จำสอบภ�ยใน หริอืหนว่่ยง�นอื�นใดที�ริบัผิดิชอบเกำี�ยว่กำบักำ�ริตริว่จำสอบภ�ยใน ริว่มีทั�งดแูลใหผ้ิูด้ำ�ริงตำ�แหนง่หวั่หน�้ง�นตริว่จำสอบ
ภ�ยใน มีีคุณวุ่ฒิกำ�ริศึกำษั� ป็ริะสบกำ�ริณ์ กำ�ริพัฒน�ฝ่ึกำอบริมีที�เหมี�ะสมีเพียงพอกำับกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที� 

5.  พิจำ�ริณ�อนุมีัติแผินกำ�ริตริว่จำสอบ และติดต�มีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีแผินของหน่ว่ยง�นตริว่จำสอบภ�ยใน
6.  สอบท�นให้บริิษััทป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยว่่�ด้ว่ยหลักำทริัพย์และตล�ดหลักำทริัพย์ ข้อกำำ�หนดของตล�ดหลักำแห่งป็ริะเทศไทย และกำฎหมี�ย

ที�เกำี�ยว่ข้องกำับธุริกำิจำของบริิษััท
7.  พิจำ�ริณ� คัดเลือกำ เสนอแต่งตั�ง  และเลิกำจำ้�ง  บุคคลซึ่ึ�งมีีคว่�มีเป็็นอิสริะ เพื�อทำ�หน้�ที�เป็็นผิู้สอบบัญชีของบริิษััท และเสนอค่�ตอบแทน

ที�สมีคว่ริ เพื�อขอรัิบกำ�ริอนุมีตัจิำ�กำที�ป็ริะชุมีผิูถื้อหุ้น ริว่มีทั�งเข้�ร่ิว่มีป็ริะชมุีกัำบผิูส้อบบญัช ีโดยไม่ีมีีฝ่�่ยจำดักำ�ริเข้�ร่ิว่มีป็ริะชมุีด้ว่ยอย่�งนอ้ย ป็ลีะ 1 คริั�ง

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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8.  พจิำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว่โยงกัำนหรืิอริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคว่�มีขัดแย้งท�งผิลป็ริะโยชน์ ให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ยและข้อกำำ�หนดของตล�ดหลักำทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย และป็ริะกำ�ศคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดทุน ทั�งน้� เพื�อให้มีั�นใจำว่่�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว่สมีเหตุสมีผิลและเป็็นป็ริะโยชน์สูงสุดต่อบริิษััท

9.  จำัดทำ�ริ�ยง�นของคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ โดยเปิ็ดเผิยไว้่ใน แบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมูีลป็ริะจำำ�ปี็ / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ (แบบ 56-1 One 
Report) ซึ่ึ�งริ�ยง�นดังกำล่�ว่ต้องลงน�มีโดยป็ริะธ�นคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ และต้องป็ริะกำอบด้ว่ยข้อมีูลอย่�งน้อยดังต่อไป็น้�

(กำ) คว่�มีเห็นเกำี�ยว่กำับคว่�มีถูกำต้อง คริบถ้ว่น เป็็นที�เชื�อถือได้ของริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินของบริิษััท
(ข) คว่�มีเห็นเกำี�ยว่กำับคว่�มีเพียงพอของริะบบคว่บคุมีภ�ยใน กำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง และกำ�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันของบริิษััท
(ค) คว่�มีเห็นเกำี�ยว่กำับกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยว่่�ด้ว่ยหลักำทริัพย์และตล�ดหลักำทริัพย์ ข้อกำำ�หนดของตล�ดหลักำทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย 

หริือกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว่ข้องกำับธุริกำิจำของบริิษััท
(ง) คว่�มีเห็นเกำี�ยว่กำับคว่�มีเหมี�ะสมีของผิู้สอบบัญชี และหัว่หน้�ง�นตริว่จำสอบภ�ยใน
(จำ) คว่�มีเห็นเกำี�ยว่กำับริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคว่�มีขัดแย้งท�งผิลป็ริะโยชน์
(ฉ) จำำ�นว่นกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ และกำ�ริเข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีของกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบแต่ละท่�น
(ช) คว่�มีเห็นหริือข้อสังเกำตโดยริว่มีที�คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบได้ริับจำ�กำกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ต�มีกำฎบัตริ (charter)
(ซึ่) ริ�ยกำ�ริอื�นที�เหน็ว่�่ผิูถื้อหุ้นและผิูล้งทุนทั�ว่ไป็คว่ริทริ�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที�และคว่�มีริบัผิดิชอบที�ไดร้ิบัมีอบหมี�ยจำ�กำคณะกำริริมีกำ�ริ

บริิษััท
10.  ในกำ�ริป็ฏิบิตัหิน�้ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ ห�กำพบหริอืมีขีอ้สงสยัว่�่มีีริ�ยกำ�ริ หริอืกำ�ริกำริะทำ� ดงัตอ่ไป็น้�  ซึ่ึ�งอ�จำมีผีิลกำริะทบอย�่ง

มีีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะกำ�ริเงินและผิลกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท ให้คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบริ�ยง�นต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เพื�อดำ�เนินกำ�ริป็ริับป็ริุงแกำ้ไข
ภ�ยในเว่ล� ที�คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบเห็นสมีคว่ริ

(กำ) ริ�ยกำ�ริที�เกำิดคว่�มีขัดแย้งท�งผิลป็ริะโยชน์
(ข) กำ�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน หริือมีีสิ�งผิิดป็กำติ หริือมีีคว่�มีบกำพริ่องที�สำ�คัญในริะบบคว่บคุมีภ�ยใน
(ค) กำ�ริฝ่�่ฝื่นกำฎหมี�ยว่�่ด้ว่ยหลักำทริพัยแ์ละตล�ดหลกัำทริพัย ์ขอ้กำำ�หนดของตล�ดหลกัำทริพัยแ์ห่งป็ริะเทศไทย หรืิอกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว่ข้อง

กำับธุริกำิจำของบริิษััท
ห�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท หริอืผิูบ้ริหิ�ริ ไมีด่ำ�เนนิกำ�ริใหมี้ีกำ�ริป็ริบัป็รุิงแกำไ้ขภ�ยในเว่ล�ที�กำำ�หนด กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบริ�ยใดริ�ยหนึ�งอ�จำ

ริ�ยง�นว่่�มีีริ�ยกำ�ริหริือกำ�ริกำริะทำ�ดังกำล่�ว่ ต่อสำ�นักำง�นคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทริัพย์และตล�ดหลักำทริัพย์  หริือตล�ดหลักำทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย
11. สนับสนุนและติดต�มีให้บริิษััทมีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยงอย่�งมีีป็ริะสิทธิภ�พ ริว่มีทั�งกำำ�กัำบดูแลคว่�มีเสี�ยงและกำ�ริคว่บคุมีภ�ยในที�

เกำี�ยว่ข้องกำับเริื�องกำ�ริต่อต้�นคอริ์ริัป็ชัน และริ�ยง�นผิลกำ�ริตริว่จำสอบให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทริับทริ�บอย่�งสมีำ��เสมีอ
12.  ดูแลให้บริิษััท มีีช่องท�งกำ�ริริับแจำ้งเบ�ะแสและข้อริ้องเริียนต่�งๆ เกำี�ยว่กำับริ�ยกำ�ริในงบกำ�ริเงินที�ไมี่เหมี�ะสมี  กำ�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน หริือ

ป็ริะเด็นอื�นๆ โดยมีีกำริะบว่นกำ�ริป็้องกำัน และริักำษั�คว่�มีลับของผิู้แจำ้งเบ�ะแส ริว่มีทั�งมีีกำริะบว่นกำ�ริสอบสว่นที�เป็็นอิสริะ และมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในกำ�ริ
ติดต�มีที�เหมี�ะสมี

13.  ดูแลให้บริิษััท มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริง�นด้ว่ยหลักำกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริที�ดี
14. ทบทว่น ป็ริับป็ริุง และแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ เป็็นป็ริะจำำ�ทุกำป็ี และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
15.  จำัดให้มีีกำ�ริป็ริะเมีินตนเองอย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง
16.  ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใดต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย ด้ว่ยคว่�มีเห็นชอบจำ�กำคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ โดยอ�ศัยอำ�น�จำต�มีข้อบังคับ

ของบริิษััทและกำฎหมี�ย
ในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ดังกำล่�ว่ข้�งต้น คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบมีีคว่�มีรัิบผิิดชอบต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยตริง และคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ยังคง 

มีีคว่�มีริับผิิดชอบในกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทต่อบุคคลภ�ยนอกำ

2. คณะกี่รรมูกี่ารพิจารณาค่าตำอบแทน่ ป็ริะกำอบด้ว่ยกำริริมีกำ�ริบริิษััท 3 ท่�น มีีว่�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งคริ�ว่ละ 1 ป็ี และมีีกำ�ริป็ริะชุมี
ป็ริะจำำ�ป็ีละ 1 คริั�ง และจำัดป็ริะชุมีเป็็นว่�ริะพิเศษักำริณ้จำำ�เป็็น

ในป็ี 2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่ เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64)  คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนมีีกำ�ริป็ริะชุมี จำำ�นว่น 2 คริั�ง ริ�ยชื�อและ
กำ�ริเข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีของคณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564  (แบบ 
56-1 One Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารพิจารณาค่าตำอบแทน่
- อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

1.  มีีอำ�น�จำเชิญฝ่่�ยจัำดกำ�ริ หรืิอพนักำง�นของบริิษััทที�เกีำ�ยว่ข้องมี�ชี�แจำง ให้คว่�มีเห็นร่ิว่มีป็ริะชุมี หรืิอส่งเอกำส�ริต�มีที�เห็นว่่�เกีำ�ยว่ข้องจำำ�เป็็น
2.  ป็ริึกำษั�ผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือจำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ยค่�ใช้จำ่�ยของบริิษััท

- หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ
1.  พิจำ�ริณ�กำำ�หนดนโยบ�ยและหลักำเกำณฑ์์กำ�ริจ่ำ�ยค่�ตอบแทนแก่ำกำริริมีกำ�ริบริิษััท  และผู้ิบริิห�ริริะดับสูง
 2.  เสนอนโยบ�ยและหลักำเกำณฑ์์กำ�ริจ่ำ�ยค่�ตอบแทนสำ�หรัิบกำริริมีกำ�ริและผู้ิบริิห�ริริะดับสูง
 3.  ป็ริะเมิีนผิลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในแต่ละปี็
 4.  พิจำ�ริณ�กำำ�หนดว่งเงินค่�ตอบแทนสำ�หรัิบคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  (โดยคำ�นึงถึงผิลป็ริะกำอบกำ�ริของบริิษััท และเป็รีิยบเทียบกัำบอุตส�หกำริริมี

เดียว่กัำน) ว่งเงินค่�ตอบแทนที�ได้รัิบอนุมัีติจำ�กำที�ป็ริะชุมีผู้ิถือหุ้นและจำำ�นว่นเงินค่�ตอบแทนที�จ่ำ�ยในปี็ที�ผ่ิ�นมี� เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและที�ป็ริะชุมี 
ผู้ิถือหุ้น

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 



84 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5.  พิจำ�ริณ�จัำดสริริค่�ตอบแทนแก่ำกำริริมีกำ�ริบริิษััท และกำริริมีกำ�ริชุดย่อยต่�งๆ (ที�มิีได้ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริบริิษััท) เป็็นริ�ยบุคคล โดยคำ�นึง
ถึงอำ�น�จำหน้�ที�  และป็ริิมี�ณง�นคว่�มีรัิบผิิดชอบ และผิลป็ฏิิบัติง�น ภ�ยในว่งเงินที�ผู้ิถือหุ้นได้อนุมัีติ

 6.  จัำดทำ�ริ�ยง�นของคณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน เปิ็ดเผิยไว้่ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ของบริิษััท ซึึ่�งริ�ยง�นดังกำล่�ว่ต้องลงน�มีโดยป็ริะธ�น
คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน

 7.  ทบทว่น ป็ริับป็ริุง และแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
 8.  จัำดให้มีีกำ�ริป็ริะเมิีนตนเองอย่�งน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง
 9.  ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย

3. คณะกี่รรมูกี่ารสิ้รรหา ป็ริะกำอบด้ว่ยกำริริมีกำ�ริบริิษััท 3 ท่�น ที�ป็ริึกำษั�กำิตติมีศักำดิ�  1 ท่�น และที�ป็ริึกำษั�คณะกำริริมีกำ�ริ 1 ท่�น มีีว่�ริะ
กำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งคริ�ว่ละ 1 ป็ี และมีีกำ�ริป็ริะชุมีป็ริะจำำ�ป็ีละ 1 คริั�ง และจำัดป็ริะชุมีเป็็นว่�ริะพิเศษักำริณ้จำำ�เป็็น

ในป็ี  2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่ เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64)  คณะกำริริมีกำ�ริสริริห�มีีกำ�ริป็ริะชุมี จำำ�นว่น  3 คริั�ง ริ�ยชื�อและกำ�ริเข้�ริ่ว่มี
ป็ริะชุมีของคณะกำริริมีกำ�ริสริริห� ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารสิ้รรหา
- อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

 1.  มีีอำ�น�จำเชิญฝ่่�ยจำัดกำ�ริ หริือพนักำง�นของบริิษััทที�เกำี�ยว่ข้องมี�ชี�แจำง ให้คว่�มีเห็นริ่ว่มีป็ริะชุมี หริือส่งเอกำส�ริต�มีที�เห็นว่่�เกำี�ยว่ข้อง
จำำ�เป็็น

 2.  ป็ริกึำษั�ผิูเ้ชี�ยว่ช�ญ หริอืที�ป็ริกึำษั�ของบริษัิัท (ถ�้มี)ี หริอืจำ�้งที�ป็ริกึำษั� หริอืผิูเ้ชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำในกำริณจ้ำำ�เป็็นดว้่ยค�่ใชจ้ำ�่ยของบริษัิัท
- หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบดำำาเนิ่น่กี่าร

1.  พิจำ�ริณ�กำำ�หนดหลักำเกำณฑ์์และว่ิธีกำ�ริในกำ�ริสริริห�กำริริมีกำ�ริบริิษััทและผิู้บริิห�ริริะดับสูง
 2.  ตริว่จำสอบป็ริะว่ัติและข้อมีูลต่�งๆ  ของบุคคลที�ได้ริับกำ�ริคัดเลือกำ โดยคำ�นึงถึงคว่�มีริู้  คว่�มีส�มี�ริถ ป็ริะสบกำ�ริณ์ คว่�มีเชี�ยว่ช�ญ

จำ�กำหล�กำหล�ยว่ิช�ชีพ มีีคุณสมีบัติที�เหมี�ะสมี โดยเป็็นไป็ต�มีข้อบังคับของบริิษััท และกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว่ข้อง
 3.  พิจำ�ริณ�สริริห�คัดเลือกำบุคคลที�มีีคุณสมีบัติเหมี�ะสมีที�จำะดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริบริิษััท  เพื�อเสนอต่อที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

พิจำ�ริณ�อนุมีัติ เว่้นแต่ในกำริณ้ที�กำริริมีกำ�ริบริิษััทคริบกำำ�หนดต�มีว่�ริะ ให้นำ�เสนอต่อที�ป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้น  เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
 4.  พจิำ�ริณ�สริริห�คัดเลอืกำบุคคลที�มีคีณุสมีบัตเิหมี�ะสมีที�จำะดำ�ริงตำ�แหนง่ผิูบ้ริหิ�ริริะดบัสงู   เพื�อเสนอตอ่ที�ป็ริะชมุีคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท  

เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
 5.  จำัดทำ�คว่�มีเห็นหริือข้อเสนอแนะต่�งๆ เพื�อใช้ป็ริะกำอบกำ�ริพิจำ�ริณ�
 6.  เสนอชื�อบุคคลที�ได้ริับกำ�ริคัดเลือกำต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื�อพิจำ�ริณ�
 7.   จำัดทำ�ริ�ยง�นของคณะกำริริมีกำ�ริสริริห�  เป็ิดเผิยไว่้ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ีของบริิษััท  ซึ่ึ�งริ�ยง�นดังกำล่�ว่ ต้องลงน�มีโดยป็ริะธ�นคณะ

กำริริมีกำ�ริสริริห�
 8.  ทบทว่น ป็ริับป็ริุงและแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริสริริห� และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
 9.  จำัดให้มีีกำ�ริป็ริะเมีินตนเองอย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง

10.  ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย

4. คณะกี่รรมูกี่ารบริหารความูเสิ้่�ยง ป็ริะกำอบด้ว่ยกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ 1 ท่�น กำริริมีกำ�ริบริิษััท 3 ท่�น และฝ่่�ยจำัดกำ�ริ 4 ท่�น มีีว่�ริะ
กำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งคริ�ว่ละ  2 ป็ี กำำ�หนดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีไมี่น้อยกำว่่�ไตริมี�สละ 1 คริั�ง และจำัดป็ริะชุมีเป็็นว่�ริะพิเศษักำริณ้จำำ�เป็็น

ในป็ี 2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่ เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64) คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยงมีีกำ�ริป็ริะชุมีจำำ�นว่น 12 คริั�ง ริ�ยชื�อและกำ�ริ
เข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีของคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง  ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริหารความูเสิ้่�ยง
-   อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

1. ขอริับคำ�ป็ริึกำษั�จำ�กำผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือจำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ย
ค่�ใช้จำ่�ยของบริิษััท

2. มีีอำ�น�จำแต่งตั�งคณะทำ�ง�น ป็ริะเมีินและติดต�มีคว่�มีเสี�ยงทั�ว่ทั�งองค์กำริ
-   หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ

1. กำำ�หนดนโยบ�ย เป็้�หมี�ย ว่�งแผิน และจำัดริะบบกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยงของบริิษััท ให้เกำิดคว่�มีชัดเจำนต่อเน่�อง ริว่มีถึงคว่�มี 
เพียงพอและเหมี�ะสมีของริะบบคว่บคุมีภ�ยใน เพื�อกำ�ริจำัดกำ�ริคว่�มีเสี�ยงต่�งๆ ที�สำ�คัญ และริ�ยง�นต่อคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ

2. สนับสนุนผิลักำดันให้เกำิดคว่�มีริ่ว่มีมีือในกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริคว่�มีเสี�ยงทุกำริะดับในองค์กำริ
3. ดูแลให้บริิษััทมีีกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริคว่�มีเสี�ยงที�เหมี�ะสมี และมีีป็ริะสิทธิภ�พ   ริว่มีทั�งคว่�มีเสี�ยงกำ�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันโดยให้คว่�มี

สำ�คัญกำับสัญญ�ณเตือนภัยล่ว่งหน้�และริ�ยกำ�ริผิิดป็กำติทั�งหล�ย
4. ดูแลให้บริิษััท และหน่ว่ยง�นของบริิษััท ป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย หริือกำฎริะเบียบที�เกำี�ยว่ข้องกำับกำ�ริดำ�เนินธุริกำิจำของบริิษััท
5. พัฒน�ริะบบกำ�ริจำัดกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริคว่�มีเสี�ยงทั�งองค์กำริให้มีีป็ริะสิทธิภ�พอย่�งต่อเน่�อง
6. จำัดทำ�ริ�ยง�นของคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง เป็ิดเผิยไว่้ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ีของบริิษััท ซึ่ึ�งริ�ยง�นดังกำล่�ว่ต้องลงน�มีโดย

ป็ริะธ�นคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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7. ทบทว่น  ป็ริับป็ริุง  และแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคว่�มีเสี�ยง และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
8. จำัดให้มีีกำ�ริป็ริะเมีินตนเองอย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง   
9. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย 

5. คณะกี่รรมูกี่ารธรรมูาภิบาล ป็ริะกำอบด้ว่ยกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ  1 ท่�น กำริริมีกำ�ริบริิษััท  2 ท่�น และฝ่่�ยจำัดกำ�ริ 2 ท่�น มีีว่�ริะกำ�ริ
ดำ�ริงตำ�แหน่งคริ�ว่ละ 1 ป็ี และกำำ�หนดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีอย่�งน้อยป็ีละ 2 คริั�ง และจำัดป็ริะชุมีเป็็นว่�ริะพิเศษักำริณ้จำำ�เป็็น  

ในป็ี  2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่  เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64 ) คณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ลมีีกำ�ริป็ริะชุมี จำำ�นว่น  3 คริั�ง ริ�ยชื�อและกำ�ริ
เข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีของคณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล  ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี  2564  (แบบ 56-1 One 
Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารธรรมูาภิบาล
-   อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

1. มีอีำ�น�จำเชญิฝ่�่ยจำดักำ�ริ หริอืพนกัำง�นของบริษัิัทที�เกำี�ยว่ขอ้งมี�ชี�แจำงใหค้ว่�มีเหน็ ริว่่มีป็ริะชมุี หริอืสง่เอกำส�ริต�มีที�เหน็ว่่�เกำี�ยว่ขอ้ง
จำำ�เป็็น

2. ขอริับคำ�ป็ริึกำษั�จำ�กำผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือ จำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำ ในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ย
ค่�ใช้จำ่�ยของบริิษััท

3. มีีอำ�น�จำแต่งตั�งคณะทำ�ง�น  เพื�อดำ�เนินกำ�ริด้�นธริริมี�ภิบ�ลทั�ว่ทั�งองค์กำริ
-   หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ

1. กำำ�หนด ทบทว่นและป็รัิบป็รุิงนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำจิำกำ�ริ หลักำกำ�ริกำำ�กัำบดแูลกำจิำกำ�ริ จำริยิธริริมีในกำ�ริดำ�เนนิธรุิกำจิำ จำริริย�บริริณ
กำริริมีกำ�ริบริษัิัท ผิูบ้ริหิ�ริ และพนักำง�น  นโยบ�ยต่อต�้นกำ�ริคอร์ิริปั็ชนั และริะเบียบป็ฏิบัิติใหส้อดคลอ้งกำบักำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุริกำจิำ ริะเบียบ  ป็ริะกำ�ศ  
ข้อบังคับ และกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว่ข้อง อย่�งต่อเน่�อง

2. กำำ�หนดแนว่ท�งกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำิจำกำ�ริ นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคอร์ิริัป็ชัน พร้ิอมีทั�งติดต�มีดูแล ให้คำ�ป็รึิกำษั�  
เสนอแนะ และป็ริะเมีินผิลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น  เพื�อพัฒน�ริะบบกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริของบริิษััท

3. ส่งเสริิมี และสนับสนุนให้กำริริมีกำ�ริบริิษััท  ผิู้บริิห�ริ และพนักำง�น  มีีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริที�ดี และนโยบ�ย
ต่อต้�นกำ�ริคอริ์ริัป็ชัน 

4. ดูแล ใหค้ำ�แนะนำ� และตดิต�มีกำ�ริดำ�เนนิง�นด�้นคว่�มีริบัผิดิชอบต่อสงัคมี ชมุีชน และสิ�งแว่ดลอ้มี (Corporate Social Respon-
sibility : CSR)

5. จัำดทำ�ริ�ยง�นของคณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล เป็ดิเผิยไว่ใ้นริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ขีองบริษัิัท ซึึ่�งริ�ยง�นดังกำล่�ว่ต้องลงน�มีโดยป็ริะธ�น
คณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล

6. ทบทว่น ป็ริับป็ริุง  และแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริธริริมี�ภิบ�ล  และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  เพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
7. จำัดให้มีีกำ�ริป็ริะเมีินตนเองอย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง
8. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด  ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย  

6.  คณะกี่รรมูกี่ารบริหาร คือ คณะบุคคลที�ได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีจำำ�นว่น 8 ท่�นป็ริะกำอบด้ว่ยกำริริมีกำ�ริบริิษััท  3 
ท่�น  และผิู้บริิห�ริ 5  ท่�น  ให้ทำ�หน้�ที�จำัดกำ�ริกำิจำกำ�ริง�นบริิษััท  ซึ่ึ�งมีีฐ�นะเป็็นพนักำง�นหริือลูกำจำ้�งป็ริะจำำ�ของบริิษััท และกำำ�หนดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมี
ทุกำสัป็ด�ห์

ในป็ี 2564 (ต�มีอ�ยุป็ีกำริริมีกำ�ริตั�งแต่ เมี.ย. 63 - เมี.ย. 64) คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริจำัดป็ริะชุมีทุกำสัป็ด�ห์ ริ�ยชื�อและกำ�ริเข้�ริ่ว่มีป็ริะชุมีของ
คณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริแต่ละท่�น ต�มีต�ริ�ง หน้� 96 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมูีลป็ริะจำำ�ปี็ / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็  2564  (แบบ 56-1 One Report) น้�

หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบข้องคณะกี่รรมูกี่ารบริหาร
-    อำาน่าจดำำาเน่ิน่กี่าร

1. ต�มีขอบเขตอำ�น�จำหน้�ที�ที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย
2. แตง่ตั�ง ถอดถอน โยกำย�้ย พจิำ�ริณ�คว่�มีดี คว่�มีชอบ ตลอดจำนกำำ�หนดค�่ตอบแทนและสว่สัดกิำ�ริแกำพ่นกัำง�นในตำ�แหนง่บริหิ�ริ

ริะดับต่�งๆ
3.  บริริด�อำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริของคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริที�เกำี�ยว่ข้องกำับ เริื�องกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไป็ซึ่ึ�งสินทริัพย์ และกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ

ที�เกำี�ยว่โยงกำัน  ให้ป็ฏิิบัติต�มีป็ริะกำ�ศคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดทุน  และพิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัย  และสริุป็ผิล  เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
4.  พิจำ�ริณ�  ว่นิจิำฉัยกำ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริกัำบบุคคลที�เข้�ข่�ยริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว่โยงทั�งหมีดทุกำว่งเงิน และสรุิป็ผิล  เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริ

บริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ  
5. พิจำ�ริณ� ว่ินิจำฉัย กำ�ริกำู้เงิน / คืนเงินกำู้ กำ�ริออกำหุ้นกำู้ของบริิษััททั�งหมีด ทุกำว่งเงิน เพื�อใช้เป็็นเงินทุนหมีุนเว่ียนของกำิจำกำ�ริ และ

สริุป็ผิล  เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
6. พิจำ�ริณ�อนุมีตักิำ�ริใหก้ำูยื้มี / ยกำเลิกำกำ�ริให้กำูยื้มี  ภ�ยในว่งเงนิที�คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัทกำำ�หนด  สำ�หริบัว่งเงนิที�เกำนิอำ�น�จำใหพิ้จำ�ริณ�

ว่ินิจำฉัยและสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
7. พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริซึ่ื�อ / ยกำเลิกำ / ข�ยทริัพย์สิน  เงินลงทุน  ค่�ใช้จำ่�ยต่�งๆ  ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท กำำ�หนดสำ�หริับ

ว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้พิจำ�ริณ�วิ่นิจำฉัยและสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ เช่น ทำ�สัญญ�เกำี�ยว่กำับกำ�ริให้เช่� ให้เช่�ช่ว่ง

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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สังห�ริิมีทริัพย์  และอสังห�ริิมีทริัพย์ต่�งๆ  ริว่มีทั�งจำดทะเบียนสิทธิกำ�ริให้เช่� และ / หริือกำ�ริให้เช่�ช่ว่ง และจำดทะเบียนยกำเลิกำสิทธิกำ�ริเช่� และ / หริือ
กำ�ริเช่�ช่ว่งต่�งๆ ทุกำป็ริะเภทกำับบุคคล บริิษััท ห้�งริ้�น หน่ว่ยง�นริ�ชกำ�ริ  ริัฐว่ิส�หกำิจำ นิติบุคคลต่�งๆ ต�มีว่ัตถุป็ริะสงค์ และริะเบียบต่�งๆ ของ
บริิษััท ตลอดจำนให้มีีอำ�น�จำในกำ�ริตกำลงเงื�อนไขและลงล�ยมีือชื�อในสัญญ�ต่�งๆ  และเอกำส�ริที�เกำี�ยว่ข้อง

8.  พิจำ�ริณ� ว่ินิจำฉัย กำ�ริเข้�คำ��ป็ริะกำัน / ยกำเลิกำกำ�ริคำ��ป็ริะกำัน กำ�ริริับผิิดชอบ / ยกำเลิกำคว่�มีริับผิิดชอบต่อบุคคล / บริิษััท ภ�ยใน
ว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด สำ�หริับว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้พิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัย และสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ

9.  พิจำ�ริณ�อนมุีตันิโยบ�ยกำ�ริลงทนุในเงนิลงทนุบริษัิัทต�่งๆ ภ�ยในว่งเงนิที�คณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัทกำำ�หนด  สำ�หริบัว่งเงนิที�เกำนิอำ�น�จำ
ให้พิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัยและสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ

10. อนุมีัติกำ�ริเป็ิด / ป็ิด บัญชีธน�ค�ริ  ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด สำ�หริับว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้พิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัย
และสริุป็ผิล  เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ

11.  อนุมีัติกำ�ริได้ริับ / ยกำเลิกำ ว่งเงินสินเชื�อจำ�กำธน�ค�ริ ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด สำ�หริับว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้
พิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัยและสริุป็ผิล  เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ

12.  เป็ลี�ยนแป็ลงสิทธิเซึ่็นสั�งจำ่�ย อนุมีัติใบเบิกำสินค้�และใบยืมีสินค้�
13.  พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริป็ริับสภ�พ  ทำ�ล�ย  ตัดบัญชี  ซึ่ึ�งสินทริัพย์ถ�ว่ริและสินทริัพย์ที�ไมี่มีีตัว่ตนที�เลิกำใช้ ชำ�ริุด  สูญห�ย ถูกำทำ�ล�ย   

เสื�อมีสภ�พ หรืิอล้�สมัียไม่ีส�มี�ริถใช้ง�นได้ มีีมูีลค่�ท�งบัญชี ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด สำ�หรัิบว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้พิจำ�ริณ�
ว่ินิจำฉัยและสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนุมีัติ

14.  พิจำ�ริณ�อนุมีัติกำ�ริป็ริับสภ�พริ�ค� กำ�ริทำ�ล�ย ซึ่ึ�งว่ัตถุดิบ และ/หริือสินค้�คงเหลือที�เสื�อมีสภ�พ หริือล้�สมีัย ซึ่ึ�งจำะทำ�ให้มีีมีูลค่�
ท�งบัญชีลดลง ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด  สำ�หริับว่งเงินที�เกำินอำ�น�จำให้พิจำ�ริณ�ว่ินิจำฉัยและสริุป็ผิล เพื�อส่งให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
พิจำ�ริณ�อนุมีัติ

15.  ริับผิิดชอบในกำ�ริกำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริตล�ด
16.  ริับผิิดชอบง�นท�งด้�นบริิห�ริกำ�ริข�ย ริ้�นค้� กำ�ริติดต�มีหน้� กำ�ริจำดจำำ�นองหลักำทริัพย์เพื�อป็ริะกำันกำ�ริข�ย
17.  ริบัผิดิชอบง�นท�งด�้นกำ�ริบริหิ�ริง�นบคุคล เชน่ ริบัพนกัำง�นเข�้ ป็ลดพนกัำง�นออกำ  และมีอีำ�น�จำลงโทษัหริอืใหค้ณุกำบัพนกัำง�น  

โยกำย�้ยตำ�แหนง่ หน�้ที�กำ�ริง�นของพนกัำง�น และมีอีำ�น�จำบงัคบับญัช�พนกัำง�น ออกำคำ�สั�งใหพ้นกัำง�นป็ฏิบิตั ิริว่มีทั�งทำ�สญัญ�เกำี�ยว่กำบักำ�ริจำ�้งแริงง�น
กำับบุคคลต่�งๆ และให้มีีอำ�น�จำในกำ�ริตกำลงเงื�อนไข และลงล�ยมีือชื�อในเอกำส�ริ และสัญญ�ต่�งๆ ที�เกำี�ยว่ข้องกำับกำ�ริบริิห�ริง�นบุคคลกำับกำริมีแริงง�น 
หน่ว่ยง�นป็ริะกำันสังคมี หน่ว่ยง�นริ�ชกำ�ริ  ริัฐว่ิส�หกำิจำต่�งๆ  ต�มีว่ัตถุป็ริะสงค์  และริะเบียบต่�งๆ  ของบริิษััท

 18.  ริ้องทุกำข์ต่อพนักำง�นสอบสว่น กำล่�ว่ห�ผิู้กำริะทำ�คว่�มีผิิดต่อบริิษััท เพื�อให้ดำ�เนินคดีอ�ญ� และแต่งตั�งตัว่แทนช่ว่ง เพื�อกำ�ริดัง
กำล่�ว่น้�   ริว่มีทั�งมีีอำ�น�จำถอนคำ�ริ้องทุกำข์  และตกำลงป็ริะน้ป็ริะนอมียอมีคว่�มีและริับเงินแทนบริิษััท  แต่งตั�งทน�ยว่่�คว่�มีเพื�อฟ้้อง  หริือยื�นคำ�ให้กำ�ริ
ต่อศ�ลทุกำศ�ล  เพื�อดำ�เนินคดีแทนบริิษััทจำนกำว่่�คดีถึงที�สุด

 19.  มีอีำ�น�จำเชญิผิูบ้ริหิ�ริ หริอืพนกัำง�นของบริษัิัทที�เกำี�ยว่ขอ้งมี�ชี�แจำง  ใหค้ว่�มีเห็นริว่่มีป็ริะชมุี  หริอืสง่เอกำส�ริต�มีที�เหน็ว่�่เกำี�ยว่ขอ้ง
จำำ�เป็็น

 20.  ป็ริึกำษั�ผิู้เชี�ยว่ช�ญ หริือ ที�ป็ริึกำษั�ของบริิษััท (ถ้�มีี) หริือจำ้�งที�ป็ริึกำษั� หริือผิู้เชี�ยว่ช�ญภ�ยนอกำ ในกำริณ้จำำ�เป็็นด้ว่ยค่�ใช้จำ่�ยของ
บริิษััท

 21.  ออกำริะเบียบป็ฏิิบัติง�นอื�นใดต�มีที�เห็นสมีคว่ริ
-   หน่้าท่�และความูรับผู้ิดำชื่อบ

1. ต�มีขอบเขตอำ�น�จำหน้�ที�ที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย
2. เสนอเป็้�หมี�ย  นโยบ�ย  แผินง�น  และงบป็ริะมี�ณป็ริะจำำ�ป็ีต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
3. ริับผิิดชอบในกำ�ริบริิห�ริกำิจำกำ�ริของบริิษััทให้เป็็นไป็ต�มีทิศท�ง เป็้�หมี�ย นโยบ�ยท�งธุริกำิจำของบริิษััท
4. ริับผิิดชอบในกำ�ริเพิ�มีขีดคว่�มีส�มี�ริถในกำ�ริแข่งขันของบริิษััท  และส่งเสริิมีให้มีีกำ�ริคิดค้นนว่ัตกำริริมีอย่�งต่อเน่�อง
5. รัิบผิดิชอบกำ�ริดำ�เนินง�นของบริษัิัทให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย ว่ตัถปุ็ริะสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัิัท  มีตทีิ�ป็ริะชุมีผิูถ้อืหุ้น  มีติที�ป็ริะชุมี

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ตลอดจำนริะเบียบป็ฏิิบัติที�เกำี�ยว่ข้อง 
6. ริับผิิดชอบต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และ / หริือคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริโดยสมีำ��เสมีอ

-   โดยริ�ยง�นคว่�มีเคลื�อนไหว่ หริือผิลกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทอย่�งต่อเน่�อง และริว่ดเริ็ว่
-   โดยเป็ิดเผิยข้อมีูลอย่�งถูกำต้อง คริบถ้ว่น มีีมี�ตริฐ�น และเชื�อถือได้

7. รัิบทริ�บและป็ฏิบิตัติ�มีนโยบ�ยและกำลยทุธก์ำ�ริดำ�เนนิง�นของบริษัิัท ซึ่ึ�งกำำ�หนดโดยคณะกำริริมีกำ�ริบริษัิัท และ / หริอืคณะกำริริมีกำ�ริ
บริิห�ริ เช่น เริียกำริ้อง ทว่งถ�มี และริับชำ�ริะหน้� หริือเริียกำริ้องทว่งถ�มีทริัพย์สินใดๆ ริว่มีทั�งผิลป็ริะโยชน์ หริือสิทธิต่�งๆ จำ�กำบุคคล และบริิษััท  
ห้�งริ้�น หน่ว่ยง�นริ�ชกำ�ริ ริัฐว่ิส�หกำิจำ  นิติบุคคลต่�งๆ  ภ�ยใต้ว่ัตถุป็ริะสงค์  และริะเบียบต่�ง ๆ ของบริิษััท ตลอดจำนให้มีีอำ�น�จำตกำลง เงื�อนไข 
และลงล�ยมีือชื�อในสัญญ�ต่�งๆ และเอกำส�ริที�เกำี�ยว่ข้อง

8. กำำ�กำับดูแลกำิจำกำ�ริ ทบทว่นและให้คว่�มีเห็นชอบกำับนโยบ�ย กำลยุทธ์ที�สำ�คัญ แผินง�น และงบป็ริะมี�ณป็ริะจำำ�ป็ี
9. ริับผิิดชอบในกำ�ริจำัดทำ�งบกำ�ริเงิน ริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินให้ผิู้สอบบัญชีทำ�กำ�ริตริว่จำสอบ แล้ว่เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ คณะ

กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ และคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต�มีลำ�ดับ ริว่มีทั�งมีีอำ�น�จำสั�งจ่ำ�ยเช็ค ภ�ยในว่งเงินที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนด ฝ่�กำเงิน เบิกำเงิน ถอนเงิน
 10. พิจำ�ริณ�เริื�องที�จำะเสนอให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�ให้คว่�มีเห็นชอบหริืออนุมีัติต่อไป็
 11. ป็ริับป็ริุงและแกำ้ไขกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ และนำ�เสนอต่อคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื�อพิจำ�ริณ�อนุมีัติ
 12. ป็ฏิิบัติกำ�ริอื�นใด ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ย
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7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับผูู้้บริหาร

7.4.1 ผูู้้บริหาร

ณ วั่นที� 31 ธันว่�คมี  2564 บริิษััทฯ มีีผู้ิบริิห�ริจำำ�นว่น 13 ท่�น ดังน้�

ชื่่�อ  ตำำาแหน่่ง*

1. คุณธริริมีริัตน์ โชคว่ัฒน� กำริริมีกำ�ริผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริ  และป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 

2. คุณมีัญชุส� ธีริพงษั์พิพัฒน์ กำริริมีกำ�ริ และผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยสำ�นักำง�นบริิษััท

3. ดริ.สุริัตน์ ว่งศ์ริัตนภัสสริ กำริริมีกำ�ริ  และผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยเทคโนโลยีส�ริสนเทศ

4. คุณว่ิริิทธิ�พล ชัยถ�ว่ริเสถียริ กำริริมีกำ�ริ  และผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  I

5. คุณริมีิด� ริัสเซึ่ลล์ มีณ้เสถียริ ผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  B

6. คุณบุษับง มีิ�งขว่ัญยืน ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  H

7. คุณนงลักำษัณ์ เตชะบุญเอนกำ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  M, O

 8. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชริริัตน�ภริณ์ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบริิห�ริกำ�ริข�ย

9. คุณคณิศริ สุยะนันทน์ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  A

10. คุณกำิตย�ภริณ์ ชัยถ�ว่ริเสถียริ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  D

11. คุณสว่ัสดิ� โพธิ�สินสมีว่งศ์ ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  W

12. คุณฐิติภูมีิ โชคว่ัฒน� ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ย  X

13. คุณโยธิน  สุว่ริริณเกำษัริ์ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

หมี�ยเหตุ  : #  13  เข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ     21 พฤษัภ�คมี  2564
     *  ผิู้บริิห�ริของบริิษััทต�มีป็ริะกำ�ศคณะกำริริมีกำ�ริ กำ.ล.ต.

ข้อมีูลเกำี�ยว่กำับป็ริะว่ัติของผิู้บริิห�ริ ต�มีเอกำส�ริแนบ 1 หน้� 189-201 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

7.4.2 น่โยบายกี่ารจ่ายค่าตำอบแทน่กี่รรมูกี่ารบริหาร และผูู้้บริหาร
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทดูแลและดำ�เนินกำ�ริให้มีีกำ�ริจ่ำ�ยค่�ตอบแทนที�เหมี�ะสมีแก่ำกำริริมีกำ�ริแต่ละคณะ และผู้ิบริิห�ริ ต�มีอำ�น�จำหน้�ที�คว่�มีรัิบผิิดชอบ

และเป็รีิยบเทียบกัำบริะดับที�ป็ฏิิบัติในกำลุ่มีธุริกิำจำเดียว่กัำน
คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนเป็็นผู้ิพิจำ�ริณ�ว่งเงินค่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริ และผู้ิบริิห�ริที�เหมี�ะสมี โดยพิจำ�ริณ�จำ�กำป็ริะสบกำ�ริณ์ ภ�ริะหน้�ที�  

ขอบเขตและบทบ�ท คว่�มีมีีส่ว่นร่ิว่มี และคว่�มีรัิบผิิดชอบของกำริริมีกำ�ริแต่ละท่�น นำ�เสนอต่อกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื�อพิจำ�ริณ�
ค่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ และผู้ิบริิห�ริเป็็นไป็ต�มีหลักำกำ�ริและนโยบ�ยที�คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนกำำ�หนด ซึึ่�งพิจำ�ริณ�จำ�กำผิลกำ�ริ

ดำ�เนินง�นของกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ และผู้ิบริิห�ริแต่ละคน
ค่�ตอบแทนของป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ (CEO) เป็็นไป็ต�มีหลักำเกำณฑ์์และนโยบ�ยที�คณะกำริริมีกำ�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนกำำ�หนด โดยคณะกำริริมีกำ�ริ

พิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนเป็็นผู้ิพิจำ�ริณ�ค่�ตอบแทนของป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ (CEO) ทั�งแบบริะยะสั�น เช่น  เงินเดือน โบนัส และริะยะย�ว่ ซึึ่�งพิจำ�ริณ�จำ�กำ
ผิลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น ผิลกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท

ค่�ตอบแทนของป็ริะธ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริในปี็ 2564 สำ�หรัิบผิลกำ�ริดำ�เนินง�นในปี็ 2563 ป็ริะกำอบด้ว่ย เงินเดือน โบนัส เงินบำ�เหน็จำ และเบี�ยป็ริะชุมี 
ริว่มีเป็็นเงิน 6,055,000.-  บ�ท

7.4.3 ค่าตำอบแทน่รวมูข้องกี่รรมูกี่ารบริหาร และผูู้้บริหาร
1.  ค่�ตอบแทนที�เป็็นตัว่เงิน

-  ในปี็  2564 ค่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและผู้ิบริิห�ริสี�ริ�ยแริกำริองจำ�กำผู้ิจัำดกำ�ริลงมี� และผู้ิบริิห�ริในริะดับเทียบเท่�ริ�ยที�สี� ทุกำริ�ย ริว่มี 
13 ท่�น เท่�กัำบ 42,689,308.- บ�ท โดยเป็็นค่�ตอบแทนในรูิป็ เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี�ยเลี�ยง เบี�ยป็ริะชุมี

2.  ค่�ตอบแทนอื�น
-  เงินกำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ
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บริิษััทฯ จัำดตั�งกำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ ต�มี พ.ริ.บ. กำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530  โดยจัำดตั�ง ณ วั่นที� 3 มิีถุน�ยน 2539 ทะเบียนเลขที�  
41/2539 และมีอบหมี�ยให้ผู้ิจัำดกำ�ริรัิบอนุญ�ตเป็็นผู้ิจัำดกำ�ริกำองทุนน้� โดยหักำจำ�กำเงินเดือนของกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและผู้ิบริิห�ริส่ว่นหนึ�ง และบริิษััทฯ จ่ำ�ยสมีทบ
ส่ว่นหนึ�ง และจำะจ่ำ�ยให้กำริริมีกำ�ริบริิห�ริและผู้ิบริิห�ริในกำริณ้ที�ออกำจำ�กำง�นต�มีริะเบียบกำ�ริที�กำำ�หนด

-   กำริณ้กำ�ริจัำดสริริหุ้นให้พนักำง�น  (ESOP) มิีใช่เป็็นปั็จำจัำยในกำ�ริรัิกำษั�ยึดเหน้�ยว่ให้ผู้ิบริิห�ริ และพนักำง�นมีีคว่�มีจำงรัิกำภักำดีอยู่กัำบบริิษััทอย่�ง
มัี�นคงถ�ว่ริ อีกำทั�งพนักำง�นที�ได้รัิบจัำดสริริหุ้นยังมีีภ�ริะต้องเสียภ�ษีัจำ�กำกำ�ริรัิบโอนหุ้น จำ�กำกำฎหมี�ยของป็ริะเทศไทยที�ยังไม่ีเอื�ออำ�นว่ย  ทำ�ให้บริิษััทไม่ีได้ใช้
วิ่ธีกำ�ริน้�แต่อย่�งไริ

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับพน่ักี่งาน่

จำาน่วน่พนั่กี่งาน่และผู้ลตำอบแทน่
ณ วั่นที� 31 ธันว่�คมี 2564 บริิษััทฯ มีีพนักำง�นทั�งหมีด  3,634 คน และจ่ำ�ยค่�ตอบแทนให้แก่ำพนักำง�น จำำ�นว่นทั�งสิ�น 904,390,267.- บ�ท โดยเป็็น

ผิลตอบแทนในรูิป็เงินเดือน ค่�คอมีมิีชชั�น ค่�พ�หนะ เบี�ยเลี�ยง ค่�ล่ว่งเว่ล� เงินริ�งวั่ลเป้็�หมี�ย เงินอุดหนุน ริว่มีทั�งค่�ตอบแทนริะยะสั�นและริะยะย�ว่ 
ในรูิป็แบบของเงินเกำษีัยณ และกำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ

รายกี่าร
จำาน่วน่พน่ักี่งาน่

(คน่)
ค่าตำอบแทน่พน่ักี่งาน่  

(บาท)

พนักำง�นสำ�นักำง�น 1,217    506,716,305

พนักำง�นข�ย 2,417    397,673,962

        รวมู 3,634    904,390,267

-   กำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงจำำ�นว่นพนักำง�นอย่�งมีีนัยสำ�คัญหรืิอมีีข้อพิพ�ทด้�นแริงง�นที�สำ�คัญในริะยะ 3  ปี็ ที�ผ่ิ�นมี�   - ไม่ีมีี -
-   กำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ

บริิษััทฯ และพนักำง�นร่ิว่มีกัำนจัำดตั�งกำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ ต�มี พ.ริ.บ. กำองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัำดตั�ง ณ วั่นที� 3 มิีถุน�ยน  2539  
ทะเบียนเลขที�  41/2539  และมีอบหมี�ยให้ผู้ิจัำดกำ�ริรัิบอนุญ�ตเป็็นผู้ิจัำดกำ�ริกำองทุนน้�  โดยหักำจำ�กำเงินเดือนพนักำง�นส่ว่นหนึ�งและบริิษััทฯ จ่ำ�ยสมีทบส่ว่น
หนึ�ง และจำะจ่ำ�ยให้พนักำง�นในกำริณ้ที�ออกำจำ�กำง�นต�มีริะเบียบกำ�ริที�กำำ�หนด

7.6  ข้้อมููลสิ้ำาคัญอ่�น่

7.6.1 ผูู้ท้่�ไดำร้บัมูอบหมูายให้รบัผู้ดิำชื่อบสิ้งูสิ้ดุำใน่สิ้ายงาน่บญัช่ื่และกี่ารเงิน่  และผูู้ไ้ดำร้บัมูอบหมูายให้รบัผู้ดิำชื่อบโดำยตำรง   
      ใน่กี่ารควบคุมูดำูแลกี่ารทำาบัญชื่่ เลข้านุ่กี่ารบริษััท และหัวหน่้างาน่ตำรวจสิ้อบภายใน่ 

1. ผูู้้ท่�ไดำ้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิดำชื่อบสิู้งสิุ้ดำใน่สิ้ายงาน่บัญช่ื่และกี่ารเงิน่ และผูู้้ไดำ้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิดำชื่อบโดำยตำรงใน่กี่าร
ควบคุมูดำูแลกี่ารทำาบัญชื่่

1.1 ผูู้้ท่�ไดำ้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิดำชื่อบสิู้งสิุ้ดำใน่สิ้ายงาน่บัญชื่่และกี่ารเงิน่
เพื�อป็ฏิบัิตติ�มีข้อบังคบัของตล�ดหลักำทรัิพย์แหง่ป็ริะเทศไทย และให้บริษัิัทฯ มีรีิ�ยง�นท�งกำ�ริเงินที�มีีคณุภ�พอย่�งต่อเน่�อง ที�ป็ริะชุมี 

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท เมีื�อว่ันที� 20 สิงห�คมี 2564 เห็นชอบให้เป็ลี�ยนแป็ลงผิู้ริับผิิดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและกำ�ริเงิน (CFO) จำ�กำน�ยณัฐพัฒน์  
เพ็ชริรัิตน�ภริณ์ ผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบริิห�ริกำ�ริข�ย (ปั็จำจุำบันไม่ีได้ดำ�ริงตำ�แหน่งผู้ิอำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบัญชีกำ�ริเงิน) เป็็น น�งส�ว่เย�ว่ลักำษัณ์ น�มีกำริณ์ รัิกำษั�กำ�ริ 
ผิู้อำ�นว่ยกำ�ริฝ่่�ยบัญชีกำ�ริเงิน เน่�องจำ�กำเป็็นผิู้มีีคว่�มีริู้ คว่�มีส�มี�ริถ และป็ริะสบกำ�ริณ์ในส�ยง�นดังกำล่�ว่เป็็นอย่�งดี และมีีคุณสมีบัติคริบถ้ว่น 
ต�มีหลักำเกำณฑ์์ของ กำ.ล.ต.

ริ�ยละเอียดคุณวุ่ฒิท�งกำ�ริศึกำษั� ป็ริะวั่ติกำ�ริอบริมี และป็ริะสบกำ�ริณ์กำ�ริทำ�ง�นของผู้ิรัิบผิิดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและกำ�ริเงิน  (CFO)   
ต�มีเอกำส�ริแนบ 1 ในหน้�  202 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมูีลป็ริะจำำ�ปี็ / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็  2564  (แบบ 56-1 One Report) น้�

1.2 ผูู้้ท่�ไดำ้รับมูอบหมูายให้รับผู้ิดำชื่อบโดำยตำรงใน่กี่ารควบคุมูดำูแลกี่ารทำาบัญชื่่
ที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเมืี�อวั่นที� 16 พฤศจิำกำ�ยน 2561 เห็นชอบให้กำำ�หนดน�งส�ว่เย�ว่ลักำษัณ์ น�มีกำริณ์ เป็็น ผู้ิคว่บคุมีดูแลกำ�ริทำ�

บัญชี (ซึึ่�งมีีคุณสมีบัติและเงื�อนไขกำ�ริเป็็นผู้ิทำ�บัญชี ต�มีป็ริะกำ�ศกำริมีพัฒน�ธุริกิำจำกำ�ริค้�)
ริ�ยละเอียดคุณวุ่ฒิท�งกำ�ริศึกำษั� ป็ริะวั่ติกำ�ริอบริมี และป็ริะสบกำ�ริณ์กำ�ริทำ�ง�นของผู้ิคว่บคุมีดูแลกำ�ริทำ�บัญชี  ต�มีเอกำส�ริแนบ 1 ในหน้�  

202 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมูีลป็ริะจำำ�ปี็ / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� 
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2. เลข้านุ่กี่ารบริษััท
บริิษััทฯ ได้แต่งตั�งน�งดว่งฤดี  มิีลินท�งกูำริ ซึึ่�งเป็็นผู้ิมีีคุณวุ่ฒิและป็ริะสบกำ�ริณ์ที�เหมี�ะสมี เป็็นผู้ิรัิบผิิดชอบทำ�หน้�ที�เลข�นุกำ�ริบริิษััทตั�งแต่วั่น

ที� 1 กัำนย�ยน 2552 เพื�อให้กำ�ริบริิห�ริง�นของบริิษััทดำ�เนินไป็อย่�งมีีป็ริะสิทธิภ�พต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจำกำ�ริที�ดี
เลข้านุ่กี่ารบริษััทมู่หน้่าท่�และความูรับผิู้ดำชื่อบ ดัำงน้่�
1.   ให้คำ�แนะนำ�เบื�องต้นแก่ำกำริริมีกำ�ริเกีำ�ยว่กัำบข้อกำฎหมี�ย ริะเบียบและข้อบังคับต่�ง ๆ  ของบริิษััท และติดต�มีให้มีีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีอย่�งถูกำต้อง

และสมีำ��เสมีอ  ริว่มีถึงริ�ยง�นกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�มีีนัยสำ�คัญแก่ำกำริริมีกำ�ริ
2.  ป็ริะส�นง�นริะหว่่�งกำริริมีกำ�ริบริิษััท และฝ่่�ยจำัดกำ�ริ ดูแล และป็ริะส�นง�นด้�นกำฎหมี�ย กำฎเกำณฑ์์ต่�งๆ ที�เกำี�ยว่ข้อง ริว่มีทั�งดำ�เนิน

กำ�ริให้มีีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีมีติคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
3.  จัำดกำ�ริป็ริะชุมีผู้ิถือหุ้น และป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย ข้อบังคับของบริิษััท และข้อพึงป็ฏิิบัติต่�ง ๆ
4.  บันทึกำริ�ยง�นกำ�ริป็ริะชุมีผู้ิถือหุ้น และริ�ยง�นกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท  ริว่มีทั�งติดต�มีให้มีีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีมีติที�ป็ริะชุมีผู้ิถือหุ้น และ

ที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
5. ติดต่อป็ริะส�นง�นกัำบหน่ว่ยง�นที�กำำ�กัำบดูแล กำ.ล.ต. และตล�ดหลักำทรัิพย์และป็ริะเทศไทย และดูแลให้มีีกำ�ริเปิ็ดเผิยข้อมูีลและริ�ยง�น

ส�ริสนเทศต่อส�ธ�ริณชน ในส่ว่นที�เกีำ�ยว่ข้องต�มีริะเบียบและข้อกำำ�หนดของ กำ.ล.ต. และตล�ดหลักำทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทยให้ถูกำต้องคริบถ้ว่นต�มีกำฎหมี�ย
6.  จัำดทำ�และเก็ำบรัิกำษั�เอกำส�ริ  ดังต่อไป็น้�

-   ทะเบียนกำริริมีกำ�ริ
-   หนังสือนัดป็ริะชุมี / ริ�ยง�นกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
-   หนังสือนัดป็ริะชุมี / ริ�ยง�นกำ�ริป็ริะชุมีผิู้ถือหุ้น
-  ริ�ยง�นกำ�ริซึ่ื�อข�ยหุ้นของบริิษััท ของกำริริมีกำ�ริบริิษััทและผิู้บริิห�ริ
-  ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี
-   แบบ 56-1

7.  เก็ำบรัิกำษั�ริ�ยง�นกำ�ริมีีส่ว่นได้ส่ว่นเสียที�ริ�ยง�นโดยกำริริมีกำ�ริหรืิอผู้ิบริิห�ริ   พร้ิอมีจัำดส่งสำ�เน�ริ�ยง�นให้ป็ริะธ�นคณะกำริริมีกำ�ริและป็ริะธ�น
กำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบทริ�บภ�ยใน 7 วั่นทำ�กำ�ริ นับตั�งแต่วั่นที�บริิษััทฯ ได้ รัิบทริ�บริ�ยง�น 

8.  จัำดให้มีีกำ�ริป็ฐมีนิเทศ ให้คำ�แนะนำ�แก่ำกำริริมีกำ�ริที�ได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งใหม่ี
9.  ติดต่อและสื�อส�ริกัำบผู้ิถือหุ้นทั�ว่ไป็ให้ได้รัิบทริ�บสิทธิต่�งๆ ของผู้ิถือหุ้น และข่�ว่ส�ริของบริิษััท  อย่�งสมีำ��เสมีอและคริบถ้ว่น

10.  ดำ�เนินกำ�ริอื�นๆ ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบตล�ดทุนป็ริะกำ�ศกำำ�หนด และหน้�ที�อื�นๆ ต�มีที�ได้รัิบมีอบหมี�ยจำ�กำบริิษััท
ข้อมูีลของเลข�นุกำ�ริบริิษััท  ต�มีเอกำส�ริแนบ 1  หน้� 203 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี / ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี  2564  (แบบ 56-1 

One Report) น้�

3. หัวหน่้างาน่ตำรวจสิ้อบภายใน่
บริษัิัทฯ ว่�่จ้ำ�งนิตบิคุคลภ�ยนอกำเป็็นที�ป็รึิกำษั�ดูและคณุภ�พง�นด�้นตริว่จำสอบภ�ยใน และริะบบกำ�ริคว่บคมุีภ�ยใน เพื�อให้บริษัิัทฯ ส�มี�ริถ

ป็ริับป็ริุงตนเองให้ทันสภ�พแว่ดล้อมีทั�งภ�ยใน  และภ�ยนอกำที�เป็ลี�ยนแป็ลงตลอดเว่ล� โดยคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบได้แต่งตั�งบริิษััท ตริว่จำสอบภ�ยใน
ธริริมีนิติ จำำ�กัำด ให้ป็ฏิิบัติหน้�ที�ผิู้ตริว่จำสอบภ�ยในของบริิษััทตั�งแต่ป็ี 2547 ซึึ่�งบริิษััท ตริว่จำสอบภ�ยในธริริมีนิติ จำำ�กัำด ได้มีอบหมี�ยให้ น�งส�ว่ 
ศมีจำริีย์ แกำ้ว่ขอมีดี เป็็นผิู้ริับผิิดชอบหลักำในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ผิู้ตริว่จำสอบภ�ยในของบริิษััท

คณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ ได้พิจำ�ริณ�คุณสมีบัติของบริิษััท ตริว่จำสอบภ�ยในธริริมีนิติ จำำ�กำัด และน�งส�ว่ศมีจำริีย์ แกำ้ว่ขอมีดี ผิู้ตริว่จำสอบ
ภ�ยในแล้ว่ เห็นว่่�มีีคว่�มีเหมี�ะสมีเพียงพอกัำบกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ดังกำล่�ว่  เน่�องจำ�กำมีีคว่�มีเป็็นอิสริะ และมีีป็ริะสบกำ�ริณ์ในกำ�ริป็ฏิิบัติง�นด้�นกำ�ริ
ตริว่จำสอบภ�ยใน ในธุริกำิจำที�มีีลักำษัณะเดียว่กำับบริิษััท มี�เป็็นริะยะเว่ล� 12 ป็ี  

โดยบริิษััทฯ ได้มีอบหมี�ยให้ป็ริะส�นง�นกำับเลข�นุกำ�ริคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบ ผิู้ริับผิิดชอบหน่ว่ยง�นตริว่จำสอบภ�ยในของบริิษััท และ
ริ�ยง�นตริงต่อคณะกำริริมีกำ�ริตริว่จำสอบอย่�งต่อเน่�องทุกำไตริมี�สเพื�อเพิ�มีป็ริะสิทธิผิลในง�นตริว่จำสอบให้ดียิ�งขึ�นในกำริะบว่นกำ�ริตริว่จำสอบภ�ยใน

ริ�ยละเอยีดของหวั่หน้�ง�นตริว่จำสอบภ�ยใน ต�มีเอกำส�ริแนบ 3 ในหน้� 208 ในแบบแสดงริ�ยกำ�ริขอ้มีลูป็ริะจำำ�ป็ ี/ ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ ี2564 
(แบบ 56-1 One Report) น้�

7.6.2 หัวหน่้างาน่น่ักี่ลงทุน่สิ้ัมูพัน่ธ์
ง�นด้�นผู้ิลงทุนสัมีพันธ์  บริิษััทฯ มีีหน่ว่ยง�นสำ�นักำง�นเลข�นุกำ�ริคณะกำริริมีกำ�ริ ทำ�หน้�ที�ง�นด้�นผู้ิลงทุนสัมีพันธ์โดยเฉพ�ะ ในกำ�ริให้ข้อมูีลและ

ข่�ว่ส�ริต�มีที�นักำลงทุนและผู้ิที�เกีำ�ยว่ข้องต้องกำ�ริ โดยส�มี�ริถติดต่อได้ที�  :
  คุณดว่งฤดี มิีลินท�งกูำริ
  เลข�นุกำ�ริบริิษััท
  โทริศัพท์ 0-2295-0688
  E-mail : duangm@icc.co.th
  หรืิอ คุณธัญลักำษัณ์ ว่ริริธนะกุำลโริจำน์
  สำ�นักำง�นเลข�นุกำ�ริคณะกำริริมีกำ�ริ
  โทริศัพท์ 0-2295-0688
  E-mail : iccset@icc.co.th
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และได้เผิยแพร่ิชื�อบุคคลและช่องท�งกำ�ริติดต่อที�สะดว่กำผ่ิ�นข้อมูีลนักำลงทุนสัมีพันธ์ใน website ของบริิษััท (http://www.icc.co.th)
นอกำจำ�กำน้� บริิษััทฯ ยังจัำดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีพบป็ะกัำบนักำวิ่เคริ�ะห์หลักำทรัิพย์เป็็นป็ริะจำำ�ทุกำปี็  ในสถ�นที�ทำ�กำ�ริของบริิษััท  เพื�อเปิ็ดโอกำ�สให้นักำวิ่เคริ�ะห์

หลักำทรัิพย์  นักำลงทุนได้ซัึ่กำถ�มีข้อมูีลต่�งๆ โดยมีีคณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริร่ิว่มีป็ริะชุมีชี�แจำง
ในปี็ 2564 จำ�กำวิ่กำฤตกำ�ริณ์ กำ�ริแพร่ิริะบ�ดของโริคติดเชื�อไว่รัิสโคโริน� 2019 (COVID-19) และรัิฐบ�ลป็ริะกำ�ศสถ�นกำ�ริณ์ฉุกำเฉินในทุกำเขตท้อง

ที�ทั�ว่ริ�ชอ�ณ�จัำกำริ  และกำรุิงเทพมีห�นคริสั�งปิ็ดสถ�นที�ต่�งๆ  ที�มีีคว่�มีเสี�ยงที�จำะเกิำดกำ�ริแพร่ิริะบ�ดเป็็นกำ�ริชั�ว่คริ�ว่  พร้ิอมีขอคว่�มีร่ิว่มีมืีอให้พิจำ�ริณ�ถึง
คว่�มีจำำ�เป็็นในกำ�ริจัำดกิำจำกำริริมีที�มีีลักำษัณะของกำ�ริริว่มีกำลุ่มีคนเป็็นจำำ�นว่นมี�กำ ซึึ่�งมีีคว่�มีเสี�ยงที�จำะทำ�ให้กำ�ริแพร่ิริะบ�ดเกิำดขึ�น และกำริะจำ�ยสู่บุคคลทั�ว่ไป็ 
โดยง่�ย ส่งผิลให้บริิษััทฯ ไม่ีส�มี�ริถจัำดง�น “นักำวิ่เคริ�ะห์ นักำลงทุน พบกำลุ่มีสหพัฒน์” เพื�อพบป็ะนักำลงทุน นักำวิ่เคริ�ะห์ และสื�อมีว่ลชนได้ แต่บริิษััทฯ  
ยังคงให้บริิกำ�ริข้อมูีล และตอบข้อซัึ่กำถ�มีต่อผู้ิถือหุ้น นักำลงทุน และผู้ิที�เกีำ�ยว่ข้องที�ติดต่อท�งอีเมีล  และโทริศัพท์

7.6.3 ค่าตำอบแทน่ผูู้้สิ้อบบัญชื่่
1.  ค่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริสอบบัญชี

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย (3 บริิษััท) ได้รัิบอนุมัีติจำ�กำที�ป็ริะชุมีส�มัีญผู้ิถือหุ้น ให้จ่ำ�ยค่�ตอบแทนกำ�ริสอบบัญชีให้กัำบผู้ิสอบบัญชีของแต่ละบริิษััท 
โดยบริิษััทฯ และ บริิษััท ดับเบิ�ลยู บี อ�ร์ิ อี จำำ�กัำด(บริิษััทย่อย) จ่ำ�ยค่�ตอบแทนกำ�ริสอบบัญชีให้กัำบ บริิษััท เคพีเอ็มีจีำ ภูมิีไชย สอบบัญชี จำำ�กัำด 

บริิษััทย่อยอีกำ 2 บริิษััท คือ Canchana International  Co., Ltd. และบริิษััท ไหมีทอง จำำ�กัำด ไม่ีได้ใช้ผู้ิสอบบัญชีริ�ยเดียว่กัำบบริิษััท เน่�องจำ�กำ
1.  บริิษััท ไหมีทอง จำำ�กัำด ส�มี�ริถต่อริองริ�ค�ค่�สอบบัญชีกัำบผู้ิสอบบัญชีริ�ยเดิมีได้ถูกำกำว่่�ริ�ยอื�น 
     (ผู้ิสอบบัญชี คือ สำ�นักำง�นธริริมีกำ�ริย์กำ�ริบัญชี)
2.  Canchana International  Co., Ltd. เป็็นบริิษััทที�อยู่ต่�งป็ริะเทศ และส�มี�ริถต่อริองริ�ค�ค่�สอบบัญชี
     กัำบผู้ิสอบบัญชีริ�ยเดิมีได้ถูกำกำว่่�ริ�ยอื�น 
     (ผู้ิสอบบัญชี คือ V Charter Accountants Co.,Ltd.)

 ริ�ยละเอียดค่�ตอบแทนของผู้ิสอบบัญชี ดังน้�      หน่ว่ย : บ�ท

ค่าตำอบแทน่จากี่กี่ารสิ้อบบัญชื่่ 2564 2563

บริิษััท ไอ.ซึ่ี.ซึ่ี. อินเตอริ์เนชั�นแนล จำำ�กำัด (มีห�ชน) 2,695,000 2,695,000

บริิษััทย่อย 485,851 506,477

รวมู 3,180,851 3,201,477

ถึงแม้ีว่่�บริิษััทย่อยบ�งบริิษััทไม่ีได้ใช้ผู้ิสอบบัญชีริ�ยเดียว่กัำบบริิษััท  แต่บริิษััทฯ  มีีวิ่ธีกำ�ริดูแล และติดต�มีให้แต่ละบริิษััทส�มี�ริถจัำดทำ�งบกำ�ริ
เงินได้ทันต�มีกำำ�หนดเว่ล�

2.  ค่�บริิกำ�ริอื�น
ในริอบปี็ 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยไม่ีมีีกำ�ริจ่ำ�ยค่�ตอบแทนของง�นบริิกำ�ริอื�นให้แก่ำผู้ิสอบบัญชีของบริิษััท และบริิษััทย่อย สำ�นักำง�นสอบ

บัญชีที�ผู้ิสอบบัญชีสังกัำด บุคคลหรืิอกิำจำกำ�ริที�เกีำ�ยว่ข้องกัำบผู้ิสอบบัญชีและสำ�นักำง�นสอบบัญชีที�ผู้ิสอบบัญชีสังกัำด 

7.6.4 กี่รณ้ท่�เป็น่บริษััทตำ่างประเทศ
-  ไม่ีมีี  -

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 


