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11. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

11.1  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการโดยก าหนดใหม้”ีคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี” เป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามแนวทางบรรษทัภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบรษิทัไดท้ า
การอนุมตั ิ“คู่มอืก ากบัดูแลกจิการทีด่ี”  เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน
เขา้ใจถงึมาตรฐานจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯใชใ้นการด าเนินธุรกจิ และ ไดม้ีการสื่อสารใหบุ้คลากรในบรษิทัฯไดร้บัทราบและ
ถอืปฏบิตัติาม “คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ดี” นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัก าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหก้่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

“คู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี ของบรษิทัฯประกอบดว้ยขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการเพื่อให้
เป็นแนวทางในการปฏบิตัใินเรื่องต่าง ๆไดแ้ก่ 

1. วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
2. จรยิธรรมทางธุรกจิ 
3. สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 
4. จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 
5. จรรยาบรรณและขอ้พงึส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 
6. กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั 
7. กฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
9. กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร(ปจัจุบนับรษิัทฯยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี้จะมีการ

พจิารณาแต่งตัง้ในอนาคต) 
10. กฏบตัรกรรมการผูจ้ดัการ 
11. กฏบตัรเลขานุการบรษิทั 
12. ขอ้ก าหนดในการท าธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
13. นโยบายทีส่ าคญัและการตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ 

 
11.2 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

11.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

 ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัครอบคลุมถงึการมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในอนาคต  

1. ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมการบรษิัท 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. พจิารณาก าหนดรายละเอยีดและใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ 
นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ตามทีค่ณะกรรมการและฝา่ยจดัการจดัท า 
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3. ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของ กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลใดๆ 
ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าวของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิทัฯ 

5. ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้
จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัใหม้กีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และลงลายมอืชื่อเพื่อ
รบัรองงบการเงินดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

7. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

8. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามหลกัธรรมาภบิาลที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่า
บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

9. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มคีุณสมบตัติ้องหา้ม
ตามทีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ  รวมถึงก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรและทบทวนนโยบายการ ก ากับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ประเมินผลเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

11. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ได้ 
12. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (โดยผู้บรหิารของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามค า

นิยามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน) และเลขานุการบรษิทั รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารดงักล่าว 

13. ก าหนดกรอบนโยบายส าหรบัการก าหนดเงนิเดอืน การปรบัขึน้ การก าหนดโบนสั ค่าตอบแทน และ
บ าเหน็จรางวลัของพนกังาน และการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการในการก าหนดค่าตอบแทนของ
พนกังานทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร ผ่านทางคู่มอือ านาจการอนุมตัิ 

14. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ของบรษิทั ใหค้ณะหรอืบุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยจดัท าเป็นคู่มอือ านาจการอนุมตั ิและใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม 

16. ส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและ
ผูบ้รหิารนัน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลและบรหิารจดัการบรษิัท
ย่อยและบรษิทัร่วม 
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17. เพื่อให้บรษิัทสามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทั รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และบรษิทัจะมกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรง
และทางออ้มเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั โดยใหก้รณีดงัต่อไปนี้ตอ้งไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

17.1 เรื่องทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ก. การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วม 
โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีบ่รษิทัเสนอชื่อหรอืแต่งตัง้มดีุลยพนิิจในการพจิารณาออก
เสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมในเรื่องที่เกีย่วกบัการ
บริหารจัดการทัว่ไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารตามวรรคขา้งต้นที่ได้รบัการเสนอชื่อนัน้ ต้องมคีุณสมบตั ิ
บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไม่มลีกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ขาดความไม่น่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

ข. กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยน า
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวต้ามประกาศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  

รายการตัง้แต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั กล่าวคือ เป็น
รายการที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจ าปีซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัย่อยแลว้ และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ก่อนทีจ่ะมกีารประชุมคณะกรรมการ
ของบรษิทัย่อย กรรมการและผูบ้รหิารซึง่บรษิทัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อยจะ
ออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน ซึ่ง
รายการดงัต่อไปนี้คอื 

ค. การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ี่ก่อความ
เสยีหายแก่บรษิทัย่อย 

ง. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
จ. การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัย่อย 
ฉ. การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอื

บางบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทย่อย หรอื
การรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ช. การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั ้งหมดหรือส่วนที่มี
สาระส าคญั 

ซ. การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผูกพนับรษิทั
ย่อยใหต้อ้งรบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรอืไม่
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สามารถปฏบิตัิการช าระหนี้ไดห้รอืการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิในลกัษณะอื่นใด
แก่บุคคลอื่น 

ฌ. พจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
ญ. การเลกิกจิการของบรษิัทย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกจิการของ

บริษัทย่อยที่เลกินัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบรษิัท โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

ฎ. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย 

17.2 เรื่องทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก่อนบรษิทัย่อยเขา้ท ารายการ 

ก. กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยน า
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้อยู่ใน
เกณฑต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
ดว้ย 

ข. การด าเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัย่อย  

ค. การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทั
ย่อยที่เลกินัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั โดยน าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ
การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้อยู่
ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ง. รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อบรษิทัย่อยอย่างมนียัส าคญั 

18. กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บรษิัทย่อยเปิดเผยขอ้มูลรายการเกีย่วโยง 
และรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต่์อบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

19. กรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัย่อย รวมทัง้ควรใหบ้รษิทั
ย่อยจดัใหม้รีะบบงานทีช่ดัเจน เพื่อแสดงไดว้่าบรษิทัย่อยมรีะบบเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การ
ท ารายการที่มนีัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถอื และมชี่องทางให้
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ สามารถได้รบัขอ้มูลของบรษิัทย่อยในการติดตามดูแลผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงนิ การท ารายการระหว่างบรษิทัย่อยกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั
ย่อย และการท ารายการทีม่นีัยส าคญัของบรษิทัย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ต้องจดัให้
บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบ
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ภายในและกรรมการอสิระของบรษิทัฯ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้กีารรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อยมี
การปฏบิตัติามระบบงานทีจ่ดัท าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรษิัทหรือผู้รบัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอื
อาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 

 
11.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกต้องและเชื่อถอืไดร้วมถงึการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิ
ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิลและอาจเสนอแนะให้
มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคญัพร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดย
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์นโยบายกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
บรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทัตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
6. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
8. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างน้อยปีละ  4 

ครัง้ 
9. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ 
10. ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการผู้บรหิาร 

หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็เขา้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอื
จ าเป็น 

11. ใหม้อี านาจว่าจา้งทีป่รกึษาหรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิทัมาใหค้วามเหน็หรอืใหค้ าปรกึษา
ในกรณีจ าเป็น 

12. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่48 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมนิพรอ้มทัง้ปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานทีอ่าจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ในการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

14. พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
15. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย3 ท่าน  ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายฉตัรชยั โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
2. นางวชริา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. ดร. ฐานิศร เดชธ ารง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

โดยมนีางวชริา ณ ระนอง ซึง่เป็นซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

 

11.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯซึ่ง
ครอบคลุมถงึความเสีย่งทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตรวจสอบ ติดตาม และ
ควบคุมความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3. สนับสนุนผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทฯ และทบทวนความ
เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม รวมถงึความมปีระสทิธภิาพของระบบและ
การปฏบิตัติามนโยบาย 

4. จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกต ิ
และภาวะวกิฤต เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 

5. สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องค์กร และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
11.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

11.3.1 การแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัทฯจะร่วมพจิารณาถึงคุณสมบตัิของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พจิารณาจากคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ทจ. 28/2551 รวมถงึฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้  
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1. มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ บรษิทัฯแต่ตอ้งไม่น้อย
กว่าสามคน 

2. กรรมการอสิระแต่ละคนของบรษิทัฯตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯบริษัทใหญ่

บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ใหน้ับรวมการ
ถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานที่ปรกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯเว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่ อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ัง้นี้ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึ
กรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่สมรสพีน้่องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผูม้อี านาจควบคุมหรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

ง. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัทฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิัทร่วมผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกจิการการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์
หรอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กูย้มืค ้าประกนั
การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนัซึ่งเป็นผลให้
บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การ
ค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย
อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

จ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วน
ของส านักงานสอบบญัชซีึง่มผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิัทร่วมผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูบ้รษิทัฯสงักดัอยู่เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ฉ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้บรษิทัฯบรษิัท
ใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯและไม่เป็นผูถ้อื
หุน้ที่มนีัยผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเว้นแต่จะไดพ้้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ช. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ซ. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ
หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

ฌ. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 

ญ. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจใยนการด าเนินกจิการของ
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และ 

ฎ. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

11.3.2การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรของบริษทัฯ 
1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการของบรษิทั ต้องประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย 
2. คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และ

กรรมการอสิระ โดยมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระเป็นไปตามทีก่ฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3. คณะกรรมการบรษิทั เลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการบรษิทั เลอืกบุคคลหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นกรรมการหรอืไม่กไ็ด ้
5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บุคคลหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการบรษิัท เลขานุการบริษัท จะเป็น

กรรมการหรอืไม่กไ็ด ้

 กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษทั 

กระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้นี้ ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน

หรอืคราวละหลายๆ คน ตามแต่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะเหน็สมควรแต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ือ
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หุน้ต้องออกเสยีงด้วยคะแนนเสยีงทีม่ตีามขอ้ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้
ผูใ้ดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน ฯ ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-
CUMULATIVE VOTING เท่านัน้) 

3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ผู้
เป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4. ให้คณะกรรมการบรษิัทมวีาระอยู่ในต าแหน่งตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัท กรรมการผู้
ออกจากต าแหน่งตามขอ้นี้จะเลอืกตัง้ให้เขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระแลว้กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก)  ตาย 
(ข)  ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน 
(ง)  ทีป่ระชมุมมีตใิหอ้อก 
(จ)  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5.  เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกของตนใหท้ีน่ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้
 

11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน  
2. กรรมการตรวจสอบมทีกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ 
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 

 คณุสมบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.  มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
3. เป็นกรรมการอสิระที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก าากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551เรื่อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทจ 28/2551 รวมถึงฉบบัแก้ไข
เพิม่เตมิ 

 
11.3.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. ประกอบดว้ยสมาชกิที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบดว้ย ผู้บรหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน   
2. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการก ากบัดูแลการบรหิารความ

เสีย่ง ขึน้เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง  
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 คณุสมบติัของกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิของบรษิทั และดา้นอื่นๆ  
3. มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง  และมคีวามเป็นอสิระ 
4. สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

 
11.4 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนบรษิทัฯไดก้ าหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูของบรษิทัฯดงันี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการผู้บรหิารรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์อง
ตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าจดัท าและน าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนของคู่สมรสและ
ของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายงัเลขานุการของบรษิัทฯก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารหรอืรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3. ก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าและผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั
ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในช่วงเวลา
ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทัฯจนกว่าบรษิทัฯจะ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้โดยบรษิทัฯจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรือการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทยีบเท่างดการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชน
แลว้รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนังสอืตดัค่าจา้งพกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจ้างหรอืให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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11.5 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

11.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนกำรสอบ
บญัชี 

2556 2555 

 บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
ค่าสอบบญัชบีรษิทั* 1,430,000 250,000 
รวมค่ำตอบแทนทัง้ส้ิน 1,430,000 250,000 

*ไม่รวมค่าเดนิทางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 
11.5.2 ค่าบรกิารอื่น (non-audit fee) 
 ในปี 2556 ทีผ่่านมาและตัง้แต่เดอืน มกราคม – มนีาคม 2557 บรษิทัฯไมม่คี่าใชจ้่ายอื่นทีจ่่ายใหก้บั

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและ ส านกังานทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 

11.6 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

นโยบำยกำรท ำธรุกรรมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ บุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

เพื่อป้องกนัการใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนักบับรษิัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บรษิัทฯ จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏบิตัิส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลอื่นที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ดงันี้ 

1. หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

2.  ในกรณีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ใหท้ ารายการนัน้
เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งที่ มี
สว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตั ิ

3.  ในกรณีทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑว์ธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดัโดย 

3.1  การท าธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่ สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงแลว้แต่กรณีจะตอ้งขออนุมตัหิลกัการ
และวงเงนิในการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

3.2 ใหจ้ดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดตามหลักการทีไ่ด้ผ่านการอนุมตัติามขอ้ 3.1 เพื่อ
รายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาสหรอืตามความประสงคข์องคณะกรรมการ
บรษิทัในกรณีทีธุ่รกรรมทีเ่ขา้ข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตาม
ขอ้ 3.1 ในการท าธุรกรรมดงักล่าวใหข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯตามกฎเกณฑข์องกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  


