
   

                                  เอกสารแนบ 7 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2560 2561 2562 
คณะกรรมการ    
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000 200,000  
กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     
ประจ าไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000  

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ     
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     
คา่ตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  
คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ    
คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 125,000 125,000 125,000  
คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน    
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ    
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการบริหารและก ากบัความเส่ียง*  
(ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้) 

   

ค่าตอบแทนรายปี  
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 
- 

 
- 

 
150,000 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - - 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) - - 25,000 

* คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารและก ากบัความเสี่ยงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

- โบนสัประจ าปี ส าหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร: อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด)
ที่จ่ายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรร 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว  กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการ
โรงแรมในเครือของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาทตอ่โรงแรมตอ่ปี 
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ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ปี 2561 (1) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 
ค่าตอบแทนเฉล่ีย ค่าตอบแทนต ่าสุด ค่าตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้    

200,000  
บาทตอ่ทา่น 

200,000  
บาทตอ่ทา่น 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 890,448 200,004 3,000,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ    
เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 331,068 120,000 630,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 499,524 120,000 2,160,000 
บริการ 392,700 120,000 1,200,000 

(1) ที่มา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 2 (ค านวณเป็นรายปี)  
 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2561 (2) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้       

1,350,000  
บาทตอ่ท่าน 

1,275,000  
บาทตอ่ท่าน 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 949,896 300,000 3,000,000 33,462 10,000 100,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 371,652 120,000 607,200 24,909 10,000 100,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 487,920 120,000 2,160,000 24,261 5,000 100,000 

บริการ 395,484 120,000 1,200,000 25,197 10,000 798,911 
(2) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 3 (ค านวณเป็นปี) ตารางท่ี 6 
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2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (3)  
ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้       

490,000 บาท 490,000 บาท 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 823,188 150,000 3,600,000 39,027 5,000 105,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 407,052 159,996 630,000 30,900 72,000 70,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 376,404 60,000 840,000 32,318 5,000 100,000 

บริการ 509,040 60,000 1,680,000 28,986 5,000 105,000 
(3) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 21 (ค านวณเป็นปี) ตารางท่ี 23 

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (4)  

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้             

285,000  
บาทตอ่ทา่น 

285,000  
บาทตอ่ทา่น 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 585,312 120,000 2,400,000 28,273 5,000 70,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 288,972 60,000 624,000 20,385 5,000 50,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 269,256 60,000 600,000 22,773 5,000 70,000 

บริการ 355,956 39,996 1,380,000 21,517 5,000 70,000 
(4) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 22 (ค านวณเป็นปี) ตารางท่ี 24
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ปี 2561(5) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

  ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้             

175,000 บาท 175,000 บาท 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 236,004 150,000 408,000 30,050 18,750 39,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 91,236 43,704 150,000 21,000 13,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 150,000 150,000 150,000 25,750 14,000 37,500 

บริการ 0 0 0 18,688 10,000 26,000 
(5) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 33 (ค านวณเป็นปี) และตารางท่ี 35 
 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ปี 2561(6) ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 
 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 
ค่าตอบแทน

ต ่าสุด 
ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้             

125,000  
บาทตอ่ทา่น 

125,000 
 บาทตอ่ท่าน 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 134,664 99,996 204,000 23,800 15,000 30,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 64,836 39,996 99,996 20,000 15,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 99,996 99,996 99,996 18,000 11,000 25,000 

บริการ 0 0 0 15,000 10,000 20,000 
(6) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 36 (ค านวณเป็นปี) และตารางท่ี 38 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ 
4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 51 (ค านวณเป็นปี) และตารางท่ี 54 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกจิการ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ปี 2561(8)  
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ 

 
รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้             

175,000  
บาทตอ่ท่าน 

150,000  
บาทตอ่ท่าน 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 99,996 99,996 99,996 26,667 25,000 30,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 69,996 69,996 69,996 20,000 20,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

บริการ 0 0 0 17,500 15,000 20,000 
(8) ท่ีมา รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 53 (ค านวณเป็นปี) และตารางท่ี 56

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ปี 2561(7) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก ากับดูแลกิจการ รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

จ่ายจริงปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ าแนกตามระดับรายได้             

225,000 บาท 200,000 บาท 

รายได้มากกวา่ 50,000 ล้านบาท 150,000 150,000 150,000 33,833 25,000 39,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 114,876 114,876 114,876 25,000 25,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 0 0 0 37,500 37,500 37,500 

บริการ 99,600 99,600 99,600 23,000 20,000 26,000 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย 
 

       ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ประชุมร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจ าปี และงบการเงินสอบทาน

รายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ประชุมร่วมกับผู้ บริหารและผู้ ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อนักวิเคราะห์และ
สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหมแ่ละเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบ
ควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดแูลควบคมุงานที่เก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชนซึ่งได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียม 
หรือการน าเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการด าเนินงานที่เก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรับ
บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึง มติที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและ  
ผู้ ตรวจสอบบัญชี ทัง้นี  ้ผู้ ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอ านาจในการอนุมตัิเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งต้นส าหรับ
บริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้
ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทรวมถึง
คา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับปัญหา หรือข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบ และการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจ ากัดนัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัส าคญั และมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของมาตรฐาน
บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการตดัสินใจด้านบญัชีที่ส าคญั ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึง
ทางเลอืก ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุตัิการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถึง 
 วตัถปุระสงค์ อ านาจ และสายการบงัคบับญัชา 
 แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจ าปี และ 
 การแตง่ตัง้ การก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการหมนุเวยีนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถึงผล
การตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเด็นส าคญัที่ได้ถูกน าเสนอใน
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ช่วงเวลา 5 ปีที่ผา่นมา ไมว่า่จะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบญัชีเร่ืองการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ
ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรม หรือ ประเด็นที่ร้องขอโดยหนว่ยงานราชการ 
หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสงัเกตที่เก่ียวกบัการตรวจสอบซึง่ด าเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทานตามขัน้ตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบญัชีได้ตรวจพบตามที่ได้กลา่วข้างต้น นอกจากนี ้เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

10. ก าหนดนโยบายในการวา่จ้างพนกังาน หรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 
11. สอบทาน และตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบ
ทานระบบตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ การด าเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชุมกบั 
ที่ปรึกษาทัว่ไป และเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทตามที่เห็นสมควร 

12. ก าหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับบญัชี การควบคมุภายใน 
หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูที่ได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 
ที่เก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชีหรือการตรวจสอบบญัชี 

13. ด าเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู 
14. สอบทานและอนมุตัิ หรือให้สตัยาบนัรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการที่ถกูก าหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
15. จัดเตรียมและน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
 รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัท 
17. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 
2. ทบทวนและอนมุตัิเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ประจ าปีของบริษัทเพื่อพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่รวมถึง เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่นท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไมใ่ช่หุ้น 

3. ทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจ าปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ
แนะน าเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมตัิผลตอบแทนประจ าปีของผู้บริหารระดบัสงูซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และ
ผลตอบแทนอื่นท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไมใ่ช่หุ้น นอกจากนี ้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนจะดแูลการตดัสนิใจ
ของผู้บริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยูใ่นรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เก่ียวกบัหุ้น รวมถึงให้ค าแนะน าใน
การปรับปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว 

5. ด าเนินการร่วมกนัอย่างต่อเนื่องกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลูจาก
ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผู้บริหารประจ าปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และน าเสนอค าแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะห์ดังกล่าวจะเผยแพร่ใน
รายงานประจ าปี และหนงัสอืมอบฉนัทะของบริษัท 
(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนที่แสดงในเวบ็ไซต์ของ
บริษัท)  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะคดัเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสตัย์ทัง้ในด้านสว่นตวัและด้านการท างาน เป็นบคุคลที่มีความสามารถและมีการตดัสนิใจที่ดเีลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลทีม่ี
ความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่ร่วมกบักรรมการบริษัททา่นอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น 
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2. ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตัิ โดยทบทวน
หลกัเกณฑ์การสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มี
คณุวฒุิและประสบการณ์เพื่อด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยและประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ โดย
ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่ จะเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามความจ าเป็น 

4. ก าหนดและให้ค าแนะน าคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะน าเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรือตามความจ าเป็น 

5. ก าหนดและให้ค าแนะน าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท างานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจ าปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจ าปี และแนะน าให้มีการเปลีย่นแปลงได้ตามเห็นสมควร 
(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการที่แสดงใน

เว็บไซต์ของบริษัท)  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและก ากบัความเสีย่ง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกบัผู้บริหารเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง ข้อควรปฏิบตัิและ
แนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสีย่งและการบริหารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเก่ียวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงหลกั เช่น 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานและความเสี่ยงด้านช่ือเสียง รวมถึงการก าหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลด
ความเสีย่งดงักลา่ว 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการก ากับโครงการบริหารความเสี่ยง เก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและก ากบัความเสี่ยงควรประชมุ
ร่วมกบัคณะกรรมการก ากบัโครงการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสีย่งและประเมินความเสีย่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการก ากบัโครงการบริหารความเสีย่ง 
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัความเสี่ยงในรายงานประจ าปีของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) 
7. สอบทานหวัข้อรายงานความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบริหารและก ากบัความเสีย่งเห็นวา่สมควรเป็นครัง้คราว 
8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง ที่แสดงใน
เว็บไซต์ของบริษัท) 


