
 

   
                                  เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2562 2563 2564 

คณะกรรมการ    

กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000  200,000  

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

ประจาํไตรมาส (ต่อทา่นต่อไตรมาส)  300,000 300,000  300,000  

การประชุมครัง้อ่ืนๆ (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000  25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

ค่าตอบแทนรายปี  250,000 250,000  250,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้)  60,000 60,000  60,000  

กรรมการตรวจสอบ    

ค่าตอบแทนรายปี (ต่อทา่นต่อปี) 125,000 125,000  125,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้)  40,000 40,000  40,000  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสีย่ง* 

(สาํหรับกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารเท่าน้ัน) 
 

  

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

  กรรมการบรหิารความเส่ียง (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังได้รบัสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใชบ้ริการ

โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามที่กาํหนดไว ้ มลูค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี 
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ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2563 (1) คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 

คา่ตอบแทนเฉลี่ย คา่ตอบแทนตํ่าสุด คา่ตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้    140,000 

บาทต่อท่าน 

(กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้รหิารแสดงความ

สมคัรใจ ในการลด

คา่ตอบแทนรายปีลง  

ในอตัรารอ้ยละ 30) 

200,000 

บาทต่อท่าน รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 777,636 200,004 1,800,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ    

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 393,240 120,000 1,200,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 460,656 87,000 1,728,000 

บรกิาร 376,656 120,000 1,200,000 

(1) ท่ีมา รายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 2 (คาํนวณเป็นรายปี)  
 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2563 (2) คา่ตอบแทนกรรมการทีไ่ม่

เป็นผู้บริหาร รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทตอ่คร้ัง) โบนัส (บาทต่อปี) 
 

คา่ตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ 

แทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

คา่ตอบ

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ

แทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

คา่ตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ 

แทน 

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

จ่ายจริงปี 

2563 

ประมาณ

การปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้          1,277,500 

บาทต่อท่าน 

(รวมการลดเบีย้

ประชุม 2 ครัง้ 

ในอตัรารอ้ยละ 

30 ตามความ

สมคัรใจ) 

1,300,000 

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 876,984 300,000 2,496,000 52,029 10,000 300,000 2,271,201 252,272 3,934,426 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ          

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 392,556 120,000 1,200,000 44,370 10,000 300,000 439,724 30,000 1,700,400 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 504,840 87,000 1,800,000 21,192 5,000 42,000 690,800 100,000 3,600,000 

บรกิาร 379,800 120,000 1,200,000 25,297 5,000 175,000 558,986 77,467 2,916,667 

(2) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 3 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 9        
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2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 (3)  

คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

472,000 บาท 

(รวมการลดเบีย้ประชุมใน

อตัรารอ้ยละ 30 ตามความ

สมคัรใจ 1 ครัง้ ในไตรมาส 

2 ปี 2563) 

490,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 932,064 150,000 5,400,000 40,521 10,000 65,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 925,560 159,996 5,400,000 38,511 7,200 90,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 457,308 105,000 1,800,000 28,813 5,000 65,000 

บรกิาร 500,544 60,000 1,500,000 27,345 5,000 87,000 

(3) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 21 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 23 

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2563(4)  

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       
273,000  

บาทต่อท่าน 

(รวมการลดเบีย้ประชุมใน

อตัรารอ้ยละ 30 ตามความ

สมคัรใจ 1 ครัง้ ในไตรมาส 

2 ปี 2563) 

285,000  

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 582,468 120,000 2,400,000 31,000 10,000 50,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 471,672 60,000 2,400,000 24,333 6,000 50,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 325,800 52,500 1,200,000 19,644 4,375 50,000 

บรกิาร 302,928 22,500 1,200,000 20,434 5,000 50,000 

(4) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 22 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 24
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2563(5) คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน  รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

  คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้       

225,000 บาท 200,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 32,313 25,000 37,500 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 150,000 150,000 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 100,008 50,004 100,008 20,500 10,000 37,500 

บรกิาร 0 0 0 26,000 26,000 26,000 

(5) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 33 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 35 

 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ปี 2563(6) คา่ตอบแทนกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

175,000  

บาทต่อท่าน 

150,000 

 บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 25,6258 22,500 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 75,000 50,004 99,996 15,333 10,000 25,000 

บรกิาร 0 0 99,996 20,000 20,000 20,000 

(6) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 34 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 37 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 49 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 51 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ ปี 2563(8)  

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกจิการ 
รายการ 

คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 

ประมาณการปี 

2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้       

150,000 

บาทต่อท่าน 

175,000  

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 24,167 22,500 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

บรกิาร 0 0 0 20,000 20,000 20,000 

(8) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 50 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 53 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2563(7) คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดูแลกิจการ รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 

ประมาณการปี 

2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

200,000 บาท 225,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 30,583 25,000 37,500 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 150,000 150,000 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 150,000 150,000 150,000 37,500 37,500 37,500 

บรกิาร 0 0 0 26,000 26,000 26,000 

หมายเหต:ุ ไมป่รากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย 
 

       ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทานราย

ไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นผลการดาํเนินงาน

ต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนักวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลอืก เสนอแต่งตั้ง เลอืกกลบัเขา้มาใหม่และเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเพื่อใหด้าํเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบ

ควบคมุ และงบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เก่ียวกับบัญชีของบริษัทมหาชนซึ่งไดแ้ก่ วัตถุประสงคใ์นการจัดเตรียม 

หรือการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดาํเนินงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบดา้นอื่นๆ นอกจากนี ้ยังดูแลการรบั

บริการดา้นอื่นของบริษัท (รวมถึง มติที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี ้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมัติเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งตน้สาํหรับ

บริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่ เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชีอิสระของบริษัทรวมถึง

ค่าบรกิารตรวจสอบในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่ เห็นสมควร ในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับปัญหา หรือข้อจาํกัดในการ

ตรวจสอบ และการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบรษัิทที่มีนยัสาํคัญ และมาตรการของฝ่าย

บรหิารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทและมาตรฐานบัญชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัของมาตรฐานบัญชี 

หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจดา้นบัญชีที่สาํคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก 

ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุติัการทาํงานของเจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึ่งรวมถงึ 

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา 

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ 

• การแต่งตัง้ การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในดา้นการเงิน รวมถึงผล

การตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญที่ได้ถูกนาํเสนอใน
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ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ

ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเม่ือเทียบเคียงกบักลุม่อุตสาหกรรม หรอื ประเด็นที่รอ้งขอโดยหน่วยงานราชการ 

หรือขอ้รอ้งขออื่น หรือขอ้สงัเกตที่เก่ียวกับการตรวจสอบซึ่งดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบญัชีไดต้รวจพบตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ้เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ

ของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพันธ์ระหว่างผูต้รวจสอบบัญชีกบับรษัิทอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังาน หรอืพนกังานที่เคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทาน และตรวจสอบรายการที่เก่ียวขอ้งกับความสจุริตของผูบ้ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

หรือรายการใดที่เก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบ

ทานระบบตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับ 

ที่ปรกึษาทั่วไป และเจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของบรษัิทตามที่เห็นสมควร 

12. กาํหนดและควบคมุขัน้ตอนการรบัเรื่องดแูล และดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที่เก่ียวขอ้งกบับญัชี การควบคมุภายใน หรอื

การตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มูลที่ไดร้บัเป็นความลบัและไม่ระบุช่ือพนักงานของบริษัทที่แจง้ขอ้รอ้งเรียน ที่

เก่ียวกบัขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรอืการตรวจสอบบญัชี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนุมัติ หรือใหส้ตัยาบันรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกาํหนดใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัร 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

• รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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• การทจุรติ หรอืมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษัิท 

17. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท)  

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดาํรงตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้บืทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนมุติัเป้าหมายและวตัถปุระสงคป์ระจาํปีของบรษัิทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารในส่วนที่เก่ียวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่กาํหนด โดยการประเมินในครั้งนี ้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งรวมถงึ เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ 

3. ทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการ

แนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ริหาร

ระดับสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดับสูงซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และ

ผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตัดสินใจ

ของผูบ้รหิารในสว่นที่เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบรษัิท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํใน

การปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามที่เหน็สมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนค่าตอบแทนดงักล่าว 

5. ดาํเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มูลจาก

ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทนของบริษัท และนาํเสนอคาํแนะนาํต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ใหพ้ิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะหด์งักล่าวจะเผยแพรใ่นรายงาน

ประจาํปี และหนงัสอืมอบฉนัทะของบรษัิท 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซตข์อง

บรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนาํเสนอต่อผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบคุคลที่ มีความ

ซ่ือสตัยท์ัง้ในดา้นส่วนตวัและดา้นการทาํงาน เป็นบคุคลที่มีความสามารถและมีการตัดสนิใจที่ดีเลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลที่มี

ความสามารถที่จะปฏิบติัหนา้ที่รว่มกบักรรมการบรษัิทท่านอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ 
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2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวน

หลกัเกณฑก์ารสรรหาดังกลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ มี

คณุวฒุิและประสบการณเ์พื่อดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดย

ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่ เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อทดแทนตาํแหน่งที่ว่างลงตามความจาํเป็น 

4. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพิ่มเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรอืตามความจาํเป็น 

5. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาการประเมินการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจาํปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหมี้การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร 

(ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการที่แสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้รหิารเก่ียวกับโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและ

แนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 

2. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ และกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงหลกั เช่น ความ

เสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงาน

และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยง

ดงักลา่ว 

3. ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง เก่ียวกบัแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมิน

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุติัการแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบริษัทและแบบรายการแสดงขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงเห็นว่าสมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง ที่แสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท) 


