
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทัทุกท่าน ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจของบริษทั และพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ   นโยบาย   กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทัเพ่ือใหฝ่้ายบริหารน าไปใชเ้ป็นกรอบในการ
จดัท าแผนธุรกิจ  แผนสนบัสนุน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี   โดยไดมี้การน าระบบตวัช้ีวดัผลปฏิบติังาน (KPIs) มาใช้
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน   ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผา่นมาไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ
กลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั     

 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดบทบาท 
อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไว้
อยา่งชดัเจน  
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน    
และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน โดยในจ านวนน้ีเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 
จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงมีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั 
และถ่วงดุลอ านาจกรรมการท่านอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริษทัเป็นคนละบุคคลกบั
กรรมการผูจ้ดัการ โดยมีอ านาจแยกกนัเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการบริหารงาน
ประจ าออกจากกนั 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในอตัราหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด จากปัจจุบนัซ่ึงบริษทัมีคณะกรรมการ
ทั้งส้ิน 7 ท่าน จะท าใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งไดค้ราวละ 3 - 4 ปี   และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระ จะมี
การพิจารณาเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการแทน ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ตามล าดบั   โดยทั้งน้ีอาจพิจารณาเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัมาเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกได ้
 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เขา้รับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก  บริษทัไดมี้การจดัเตรียมเอกสารขอ้มูล และ
บรรยายภาพรวมเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั   เพ่ือใหก้รรมการท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั 

 
5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยไดมี้การก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัเปิดเผยอยูใ่นส่วนการจดัการ หวัขอ้ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 



ทั้งน้ีคณะกรรมการยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา   อยา่งไรก็ดี 
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดย
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในส่วน
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
 

5.3 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้   โดยท าหนา้ท่ีพิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ และก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินงาน การบริหาร
เงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ ตลอดจนก ากบัและควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   นอกจากน้ีคณะกรรมการมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้อยา่งสม ่าเสมอ   พร้อมทั้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส  

 ทั้งน้ีคณะกรรมการ มีอ านาจในการมอบหมายแตง่ตั้งกรรมการจ านวนหน่ึง ใหเ้ป็นกรรมการบริหารเพื่อ
ด าเนินการอยา่งหน่ึงหรืออยา่งใด เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ส าหรับรายการท่ีกรรมการหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการของบริษทัมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ  โดยประธานคณะกรรมการไดส่้งเสริมใหมี้การใชดุ้ลย
พินิจท่ีรอบคอบ และจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอในการประชุมแตล่ะคร้ัง   ในการบรรจุวาระการประชุม บริษทัเปิดโอกาสให้
กรรมการไดเ้สนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม  โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบใน
การก าหนดระเบียบวาระการประชุม   ทั้งน้ีทางเลขานุการบริษทัจะมีการประสานกบักรรมการทุกท่านและก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหนา้ไวต้ลอดทั้งปี  และจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมคร้ังก่อน 
ใหก้บัคณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ประชุม   ทั้งน้ีไดมี้การก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง เวน้แตก่รณีท่ีมีเหตจุ าเป็น   โดยได้
ก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมจะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 
 ทั้งน้ีในทุกๆ ปี   บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการอิสระมีการประชุมร่วมกนัเอง และ/หรือประชุมร่วมกบัผูต้รวจ
สอบภายใน และ/หรือประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ี
อยูใ่นความสนใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี     โดยในปี 2561 ไดมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง 
 ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดใ้หค้ณะกรรมการรับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าวทุกคร้ังในการประชุมคร้ังถดัไป    โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ซ่ึง



เป็นการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง และประชุมอีกหน่ึงคร้ังในช่วงปลายปี เพ่ือร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ี
ผา่นมา  ตลอดจนร่วมกนัพิจารณาทบทวน และก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัในระยะ 3 - 5 ปี   รวมถึงอนุมติั
ใหค้วามเห็นชอบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ   นโยบาย   กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัส าหรับปีถดัไป   ทั้งน้ี
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 
 บริษทัมีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ร่วมกนัพิจารณาผลงาน และปัญหา เพ่ือน าผลประเมินมาใชใ้นการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทั   โดยมีการประเมินทั้งเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ  โดยไดใ้ชแ้บบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  โดยในแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการมีการเน้ือหาในการประเมินครอบคลุมดา้นต่างๆ 6 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่  (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  (2) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   (3) การ
ประชุมคณะกรรมการ   (4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ   (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ   (6) การพฒันาตนเองของกรรมการ
และการพฒันาผูบ้ริหาร  ซ่ึงผลคะแนนการประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั  คะแนนอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ  คะแนนอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล  คะแนนอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล  คะแนนอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 
5.6 ค่าตอบแทน 

 
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ทั้งน้ีส าหรับค่าตอบแทนในปี 2561   กรรมการบริษทัไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงประชุมคร้ังละ 20,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
รายปี    ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนรายปีท่ี 600,000 บาท และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนรายปีท่ี 450,000 บาทต่อท่าน ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะอยูใ่นรูปของ
เงินเดือนและโบนสั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   รายละเอียดค่าตอบแทนเปิดเผยอยู่
ในส่วนการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร 

 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 
บริษทัไดส้นบัสนุน และส่งกรรมการของบริษทัเขา้รับการอบรมหลกัสูตร ของสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ และผู ้
ลงทุนทัว่ไปวา่ กรรมการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   



ทั้งน้ีหากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เขา้ด ารงหนา้ท่ี ทางบริษทัจะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปขอ้มูลต่างๆ ใหก้รรมการท่านใหม่ไดเ้ขา้ใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้าง 
และการด าเนินธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ีจะมีการเรียนเชิญกรรมการท่านใหม่เขา้ชมเยีย่มชมกิจการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัมากยิง่ข้ึน     

ในส่วนของผูบ้ริหาร บริษทัมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั โดยส่งเขา้รับการศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และหลกัสูตร Mini-MBA เป็นตน้ 
 
 


