
 

   
                                  เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2561 2562 2563 

คณะกรรมการ    

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

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

ประจาํไตรมาส (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  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียง* 

(สาํหรับกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารเทา่น้ัน) 
  

 

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   

 

- 

 

- 

 

150,000 

  กรรมการบรหิารความเสี่ยง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - - 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) - - 25,000 

* คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยงัไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พักหรือใชบ้ริการ

โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามท่ีกาํหนดไว ้มลูคา่ 25,000 บาทตอ่โรงแรมตอ่ปี 
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ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2561 (1) ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนเฉลี่ย ค่าตอบแทนตํ่าสุด ค่าตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้    

200,000  

บาทตอ่ทา่น 

200,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 890,448 200,004 3,000,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ    

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 331,068 120,000 630,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 499,524 120,000 2,160,000 

บรกิาร 392,700 120,000 1,200,000 

(1) ที่มา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 2 (คาํนวณเป็นรายปี)  

 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ปี 2561 (2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) โบนัส (บาทต่อปี) 
 

ค่าตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ 

แทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

ค่าตอบ

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ

แทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

ค่าตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ 

แทน 

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

จ่ายจริงปี 

2562 

ประมาณการ

ปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้ 
      

   

1,722,300 *  

บาทตอ่ท่าน 

1,899,100 * 

บาทตอ่ท่าน 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 949,896 300,000 3,000,000 33,462 10,000 100,000 2,651,513 1,211,538 4,800,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ          

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 371,652 120,000 607,200 24,909 10,000 100,000 469,843 45,000 1,515,541 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 487,920 120,000 2,160,000 24,261 5,000 100,000 609,907 56,000 4,800,000 

บรกิาร 395,484 120,000 1,200,000 25,197 10,000 798,911 798,911 60,000 4,765,520 

(2) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 3 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 9                                            * รวมโบนสั (เฉล่ีย) 
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2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (3)  

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้ 
      

490,000 บาท 490,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 823,188 150,000 3,600,000 39,027 5,000 105,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

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

บรกิาร 509,040 60,000 1,680,000 28,986 5,000 105,000 

(3) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 21 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 23 

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2561(4)  

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

285,000  

บาทตอ่ทา่น 

285,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 585,312 120,000 2,400,000 28,273 5,000 70,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

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

บรกิาร 355,956 39,996 1,380,000 21,517 5,000 70,000 

(4) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 22 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 24
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2561(5) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน  รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

  ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

175,000 บาท 200,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 236,004 150,000 408,000 30,050 18,750 39,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

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

บรกิาร 0 0 0 18,688 10,000 26,000 

(5) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 33 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 36 

 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2561(6) ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

125,000  

บาทตอ่ทา่น 

150,000 

 บาทตอ่ท่าน 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 134,664 99,996 204,000 23,800 15,000 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 99,996 99,996 99,996 18,000 11,000 25,000 

บรกิาร 0 0 0 15,000 10,000 20,000 

(6) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 35 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 38 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 51 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 54 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2561(8)  

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกิจการ 
รายการ 

ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

150,000 

บาทตอ่ทา่น 

175,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 26,667 25,000 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

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

บรกิาร 0 0 0 17,500 15,000 20,000 

(8) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 53 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 56 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2561(7) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดูแลกิจการ รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

200,000 บาท 225,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 33,833 25,000 39,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

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

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 0 0 0 37,500 37,500 37,500 

บรกิาร 99,600 99,600 99,600 23,000 20,000 26,000 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

5.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ปี 2559(9) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบรีหาร

และกาํกับความเส่ียง รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

201,987* บาท 250,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 605,400 300,000 1,392,000 39,629 25,000 60,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 80,004 80,004 80,004 20,189 7,200 40,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 0 0 0 16,200 4,000 30,000 

บรกิาร 180,000 180,000 180,000 17,680 5,000 40,000 

(9) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 56 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 59 (ไม่ปรากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561) 

*คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562  

5.2  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ปี 2559(10) ค่าตอบแทนกรรมการบรีหารและกาํกับ

ความเส่ียง รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

159,658* 

บาทตอ่ทา่น 

200,000 

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 445,200 300,000 748,800 32,657 24,000 45,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 39,996 39,996 39,996 14,375 10,000 20,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 300,000 300,000 300,000 13,667 8,000 25,000 

บรกิาร 120,000 120,000 120,000 13,233 5,000 26,500 

(10) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 58 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 61 (ไม่ปรากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561)                                       

*คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการชุดยอ่ย 
 

       ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ประชุมรว่มกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทาน

รายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทเก่ียวกบัการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน และ

พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการ

ดาํเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนักวิเคราะหแ์ละ

สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้าํเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบ

ควบคมุ และงบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชนซึ่งไดแ้ก่ วตัถปุระสงคใ์นการจดัเตรยีม 

หรือการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบั

บริการดา้นอ่ืนของบริษัท (รวมถึง มติท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ริหารและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี ้ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทท่ีให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมตัิเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งตน้สาํหรบั

บริการดา้นการตรวจสอบและบริการดา้นอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทรวมถึง

คา่บรกิารตรวจสอบในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

4. ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา หรือขอ้จาํกัดในการ

ตรวจสอบ และการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสาํคญั และมาตรการของ

ฝ่ายบรหิารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการตดัสินใจดา้นบญัชีท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึง

ทางเลอืก ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุตัิการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึง่รวมถึง 

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา 

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ 

• การแตง่ตัง้ การกาํหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการหมนุเวยีนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงิน รวมถึงผล

การตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเด็นสาํคญัท่ีไดถู้กนาํเสนอใน
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ช่วงเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ไมว่า่จะเป็นประเด็นจากบรษัิทตรวจสอบบญัชีเรือ่งการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ

ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรม หรอื ประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหนว่ยงานราชการ 

หรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรือขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบซึง่ดาํเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระ

ของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจสอบบญัชีกบับรษัิทอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

10. กาํหนดนโยบายในการวา่จา้งพนกังาน หรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทาน และตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสจุริตของผูบ้ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรือรายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบ

ทานระบบตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชุมกบั 

ท่ีปรกึษาทั่วไป และเจา้หนา้ท่ีหรอืพนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

12. กาํหนดและควบคมุขัน้ตอนการรบัเรื่องดแูล และดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับบญัชี การควบคมุภายใน 

หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 

ท่ีเก่ียวกบัขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรอืการตรวจสอบบญัชี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนมุตัิ หรือใหส้ตัยาบนัรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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• การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษัิท 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท)  

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้บืทอดตาํแหนง่สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนมุตัิเปา้หมายและวตัถปุระสงคป์ระจาํปีของบรษัิทเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วัตถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร ซึง่รวมถึง เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้ 

3. ทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมตัิผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงูซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และ

ผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะดแูลการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบรษัิท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํใน

การปรบัปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

5. ดาํเนินการรว่มกนัอย่างต่อเน่ืองกบัผูบ้ริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มลูจาก

ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผูบ้ริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทนของบริษัท และนาํเสนอคาํแนะนาํต่อ

คณะกรรมการบริษัท ใหพิ้จารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะหด์ังกล่าวจะเผยแพร่ใน

รายงานประจาํปี และหนงัสอืมอบฉนัทะของบรษัิท 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์อง

บรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

อนุมตัิในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความ

ซื่อสตัยท์ัง้ในดา้นสว่นตวัและดา้นการทาํงาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมกีารตดัสนิใจท่ีดเีลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลท่ีมี

ความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีรว่มกบักรรมการบรษัิททา่นอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ 



 

 

   
    เอกสารแนบ 5 

2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตัิ โดยทบทวน

หลกัเกณฑก์ารสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุิและประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยและประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ โดย

ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือทดแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งลงตามความจาํเป็น 

4. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรอืตามความจาํเป็น 

5. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาการประเมินการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจาํปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้ีการเปลีย่นแปลงไดต้ามเห็นสมควร 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการท่ีแสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง  

1. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง ขอ้ควรปฏิบตัิและ

แนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลกั เช่น 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการ

ดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลด

ความเสีย่งดงักลา่ว 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกาํกับโครงการบริหารความเสี่ยง เก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ

ประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง ตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสี่ยงควรประชมุ

รว่มกบัคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสีย่งและประเมนิความเสีย่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุตัิการแตง่ตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสีย่ง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบริษัทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสีย่งตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งเห็นวา่สมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ท่ีแสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท) 


