
4.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการชดุย่อย 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที�มีประสบการณใ์นสาขาต่าง ๆ และมีจาํนวนที�

เหมาะสมในการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และตอ้งเป็นผู้มี

คณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทร ัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทร ัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็นอิสระอยา่งนอ้ย 5 คน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มี

จาํนวน 14 ทา่น ประกอบดว้ย 
 

(1)  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน   3  ท่าน  

(2)  กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร จาํนวน 11  ทา่น   
 

โดย ตาํแหนง่ประธานกรรมการ มิใชบุ่คคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                

สาํหรบัรายชื�อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที�ได้

กลา่วถึงแลว้ใน หมวดโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และอื�น ๆ 
 

1.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คนมีความรูด้า้น

บญัชีการเงิน มผีูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิกี�ยวกับ

ความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั�ง 3 ทา่น ทกุทา่นมปีระสบการณใ์นการตรวจสอบ มคีวามเชี�ยวชาญใน

เรื�องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรับผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที�เหมาะสมเพียงพอ และนาํเสนอขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชนใ์นการกาํกับดแูลตอ่คณะกรรมการบริษัท

ฯ สาํหรบัรายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�ได้

กลา่วถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการกาํกับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และอื�น ๆ 
  

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทจาํนวน 4 คน โดย

กรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที�มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน และ



ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผูจ้ัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที�ในการพิจารณาสรรหาผูที้�มีคณุสมบตัิเหมาะสมมา

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทั�งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการ

ชดุตา่ง ๆ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จะจดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั�ง สาํหรบัรายชื�อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และขอบเขต

อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามที�ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการ

กาํกบัดูแลกิจการและขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังาน และอื�น ๆ 
 

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ไดร้บัการแตง่ตั�งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและ

ผูบ้รหิารจาํนวน 5 คน มเีลขานกุารบริษัทฯ ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

ทาํหนา้ที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บริษทั โดยขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร ตามที�ไดก้ลา่วถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการกาํกับ

ดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังาน และอื�น ๆ 
  

1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

ระดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการขึ �นไปเป็นกรรมการ มีผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน

นโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ สาํหรบับทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ตามที�ได้

กลา่วถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการกาํกับดแูลกิจการและขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และอื�น ๆ 
 

2.   การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั�ง โดยกาํหนดวนัประชุมไวเ้ป็นการลว่งหนา้ตลอดทั�งปี 

เพื�อใหก้รรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครั�ง และในกรณีที�มีความจําเป็น

เรง่ดว่น สามารถจดัใหม้ีการเรยีกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ�มเติมได ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในแต่ละครั�ง มีการกําหนดวาระการประชุมที�ชัดเจน ทั�งวาระเพื�อทราบและวาระเพื�อพิจารณา มีเอกสาร

ประกอบการประชุมที�ครบถว้น เพยีงพอ และจัดสง่ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนั เพื�อให้

กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้ก่อนการประชุม รวมทั�งใหฝ่้ายบริหารที�เกี�ยวขอ้งเขา้รว่ม

ประชมุเพื�อนาํเสนอขอ้มลูและขอ้คิดเห็นที�เป็นประโยชนต์อ่ที�ประชุม 
 

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยกรรมการตอ้งคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม ในกรณีที�มีการตดัสินใจหรือพิจารณาในเรื�องที�

กรรมการบางท่านเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสาํคญั กรรมการท่านนั�นตอ้งออกจากการประชุมในวาระนั�น ๆ 



จนกวา่จะขึ �นวาระถดัไป เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทาํหนา้ที�จดบนัทึกและจัดทาํรายงานการประชุม

ภายใน 14 วนั และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณารา่งรายงานการประชุมก่อนจะดาํเนินการ

รบัรองในที�ประชุมครั�งตอ่ไป ประธานกรรมการบรษิัทฯ หรือประธานในที�ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตอ้งลงนามรบัรองเอกสารทุกครั�ง โดยจดัเก็บบนัทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้

พรอ้มสาํหรบักรรมการและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้
 

ในปี 2563 มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จาํนวน 7 คร ั�ง สาํหรบัจาํนวนครั�งในการเขา้รว่มประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน ตามที�ไดแ้สดงถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการและขอ้มูลสาํคัญ

เกี�ยวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังาน และอื�น ๆ 
 

การสรรหาและแตง่ตั�งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

(1)  กรรมการอสิระ 

    บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัทฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิ

ของกรรมการอิสระ ตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี� 

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ โดยนบัรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั�งไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ เวน้แตพ่น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที�

เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือ

บคุคลที�ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัทฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ ของผูที้�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ ผู ้

ถือหุน้ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุบริษัทฯ เวน้แตพ่น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี โดยมี

มลูคา่ ≤ 50 ลา้นบาท / ≤  3% ของสินทรพัยที์�มตีวัตนสทุธิ แลว้แตจ่าํนวนใดจะสงูกว่า 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชีซึ�งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิทัฯ เวน้แตพ่น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 



6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที�ปรกึษากฎหมาย หรือ

ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วน

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แตพ่น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนที�มี

นยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�

ไดร้บัเงินเดือนประจาํหรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทที�

ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบับริษัทฯ  

9.  ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้ อีกทั�งไมม่ีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
 

(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

 วิธีการคดัเลือกกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ�งประกอบดว้ยตัวแทนของผูถ้ือหุน้ใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ 

จาํกดั และบริษัท โตโย ไซกนั จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้รรหากรรมการชาวญี�ปุ่ นเพื�อเสนอขออนุมตัิตอ่ที�ประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี โดยเสนอผา่นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรบักรรมการบริษัทฯ อีกสว่นหนึ�งไดม้าจากการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิทั�งที�อยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจผูผ้ลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�มซึ�งเป็นลูกคา้ที�ทาํธุรกิจปกติกบับริษัทฯ และผูท้รงคณุวุฒิในดา้นอื�น ๆ โดย

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที�มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที�เป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

 ทั�งนี� ในการสรรหาและแตง่ตั�งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลดงักลา่วตอ้งมีคณุสมบตัิ

ตามที�กาํหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั�งนโยบายและแนวทางปฏิบติัการกาํกับ

ดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี� 
 

1.  เป็นบุคคลที�มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ 

2. เป็นบคุคลที�มีความซื�อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมและความรบัผิดชอบ ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 

3.  เป็นบคุคลที�มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์และกลา้แสดงความคิดเห็นที�แตกตา่งและเป็นอิสระ 

4.  สามารถใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการติดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ 



5.  เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจํากัด พระราชบญัญัติหลักทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทร ัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  อาทิ  

(1)   บรรลนิุตภิาวะ 

(2)   ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3)   ไมเ่คยรบัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคกุในความผิดเกี�ยวกบัทรพัยที์�ไดก้ระทาํโดย

ทจุรติ 

(4)   ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์รหรือหน่วยงานของรฐั ฐานทุจริต

ตอ่หนา้ที� 

(5)   ไม่เป็นบุคคลที�มีชื�ออยู่ในบญัชีรายชื�อบุคคลที�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่

สมควรเป็นกรรมการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที�เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�งซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราว

ถดัไป โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ย ัง

เหลอืของกรรมการที�ตนแทน 
 

 สิทธิของผู้ถือหุน้รายย่อยในการแตง่ตั�งกรรมการ 
 

เพื�อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื�อ

บุคคลเพื�อเขา้รบัการคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

เสนอเรื�องดงักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และแจง้ขา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื�อใหผู้ถื้อ

หุน้ไดร้บัทราบโดยทั�วถึงกัน อีกทั�ง บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะลว่งหน้า

กอ่นวนัประชมุฯ ได ้โดยโทรศพัทส์อบถามมายงัเจา้หนา้ที�สาํนกัเลขานุการบริษทัไดต้ลอดเวลาทาํการ 
 

ในปี 2563 บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ และเสนอชื�อบุคคลเพื�อ

เขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวนัที� 1 ตลุาคม 2563 ถึงวันที� 30 ธนัวาคม 2563 แตไ่มม่ีผู ้

เสนอแตอ่ยา่งใด 
 

การแตง่ตั�ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี� 
 

1. ในการเสนอชื�อบุคคลใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที�ครบรอบออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที�คดัสรรบุคคล ซึ�งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมายวา่ดว้ยบรษิัท     มหาชนจาํกัด เพื�อเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีและเป็นสิทธิของผูถื้อหุน้



ทุกรายที�จะเสนอชื�อบุคคลอื�นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได ้สว่นอาํนาจในการเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการบริษัทฯ 
เป็นอาํนาจของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอชื�อบุคคลใหที้�ประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ประจาํปีเลือก ผา่นทางเว็บไซตข์องบริษทัฯ แตที่�ผา่นมายงัไม่มีการใชส้ิทธินี�   

2. ที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี� 
(1) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถือ โดยถือวา่หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง 
(3) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงของตนที�มีอยู่ทั�งหมดออกเสียงเลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
(4) บคุคลที�ไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามลาํดบัลงมา แตไ่มเ่กินจาํนวนตาํแหน่งที�เลือกตั�งคราวนั�น 

จะเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั�งเป็นกรรมการ 
(5) ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้ับการเลือกตั�งมีคะแนนเสียงเท่ากันสาํหร ับลาํดับสุดท้าย ใหป้ระธานของที�

ประชุมลงคะแนนเสียงชี�ขาด 
3. กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งเมื�อถึงแก่กรรม ลาออกจากตาํแหน่งก่อนถึงกาํหนด (มีผลตั�งแตว่ันที�บริษัทฯ 

ไดร้บัจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 
แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรอืขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
68 แหง่พระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

4. หากตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการฯ ที�เหลืออยู่
เลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดไวเ้ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการฯ คราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�เหลืออยู ่ และบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนนี� จะอยูใ่นตาํแหน่งเพียง
เทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนดาํรงตาํแหน่งแทน 

 
 

 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการสง่เสริมและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท ไดร้บัการ

ฝึกอบรมในระบบการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ เพื�อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�อง และ

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม ่บริษัทฯ จะจดัใหมี้การปฐมนิเทศและพาเขา้เยี�ยมชมกิจการของบริษัทฯ 

โดยมกีารบรรยายขอ้มูลเกี�ยวกบัการบริหารงานโดยรวม  การพฒันาองคก์รและการพฒันาธุรกิจ  นโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื�อเป็นการแนะนําใหก้รรมการใหม่รูจ้ักและเขา้ใจใน

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

            อีกทั�ง บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมเอกสารขอ้มลูที�เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที�กรรมการใหม่ ตลอดจน

รวบรวมกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที�กรรมการตอ้งรูแ้ละปฏิบติัเพื�อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหนา้ที�ดว้ยความ

รบัผดิชอบและเขา้ใจ 
 



นอกจากนี�เพื�อให้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิด

ประโยชนส์งูสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิไดจ้าํกดัจาํนวนครั�งที�กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัการเลือกกลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งใหม ่หรอืกาํหนดการเกษียณอายขุองแตล่ะทา่น 
        

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที�จัดโดย สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

     หลักสตูร 
 

กรรมการ 

Director 
Accreditation 

Program  

(DAP) 

Director 
Certification  

Program  

(DCP) 

Role of the 
Chairman 

Program 

(RCP) 

Financial 
Statements 

for Directors 

(FSD) 

Board Nomination 
& Compensation 

Program  

(BNCP) 

1.   นายเทพ                     วงษ์วานิช - - - - - 

2. นายพรวฒิุ สารสิน DAP 45 - - - - 

3.   นายศิโรตม ์  สวสัดิ�พาณิชย ์ - DCP 9/2001 - - - 

4.   นายสาธิต                   ชาญเชาวนก์ลุ DAP 39/2005 DCP 83/2007 - - BNCP 5/2018 

 5. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - -  - 

 6. นายอิจิโอะ โอซกึะ  - - -  - 

 7.  นายพงษภ์าณ ุ                   เศวตรุนทร ์ - - RCP 21/2009 FSD 2/2008 - 

8. ศ.ดร. สวุมิล กีรตพิิบลู DAP 97/2012 - - - - 

 9. นายฐิตวิุฒิ�                  บลุสขุ - DCP 78/2006 - - - 

10.  นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - - - 

11. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ - - - - - 

12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  - - - - - 

13. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ - - - - - 

14. นายพันเทพ สภุาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 230/2016 - - BNCP 7/2019 
  

 

การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ปัจจบุนับรษิัทฯ ไมม่ีบรษิทัยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม 
 

การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ นาํขอ้มูล

ภายในอนัเป็นความลบัของบรษิัทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มลูที�ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพื�อประโยชน์

ของตนเอง รวมทั�งผูที้�มีหนา้ที�นาํขอ้มูลไปใช้ตอ้งมินําขอ้มูลไปเปิดเผยกับผูที้�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้ง และตอ้ง

ระมดัระวงัไมใ่หบุ้คคลใกลชิ้ดนาํขอ้มลูไปเปิดเผยตอ่ผูอื้�น  

ในการซื �อขายหลกัทรพัย ์กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั�งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งของบุคคลดงักลา่ว จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท์ุกคร ั�ง 



ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และแจ้งใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ รวมทั�งกรณีมสี่วนไดเ้สียไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ในสญัญาใด ๆ ที�บริษัทฯ ทาํขึ �นระหว่างรอบปีบญัชี ทั�งนี � เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการ

บริหารกิจการของบรษิัทฯ ทั�งนี � ผูบ้ริหารตระหนกัถึงโทษที�มีการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชนส์ว่นตน 

การถือครองหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุน้และการเปลี�ยนแปลงการถือครองหุน้บริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการ

และผูบ้ริหารทั�งทางตรงและทางอ้อมไว้ใน แบบ 56-1 One Report ตามรายละเอียดหัวขอ้ “รายละเอียด

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร”    ในหวัขอ้ รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยบ์ริษทัฯ ของกรรมการ

บริษทัและผูบ้รหิาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
 

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและ

ผูบ้รหิารของ  บรษิทัฯ ซึ�งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.2/2552 เพื�อใหบ้ริษัทฯ มี

ขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกับการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน ซึ�งเป็นรายการที�อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื�อเป็น

ประโยชนต์อ่การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัและซื�อสตัยส์จุริต โดยให้

กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงาน ดงันี� 

1. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง กรรมการและ

ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานตามแบบรายงานที�คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนด และนาํสง่ใหเ้ลขานกุารบริษัท 

2. สาํหรบักรรมการและผูบ้ริหารที�ไดร้บัแต่งตั�งใหมใ่หร้ายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนเองและบุคคลที�มี

ความเกี�ยวขอ้ง โดยสง่ไปที�เลขานุการบริษทั ภายใน 30 วนั นบัแตท่ี�ไดร้บัการแต่งตั�ง 

3. กรรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้งรายงานขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สียของตนเอง และบคุคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 

ณ สิ �นเดือนธันวาคมของทุกปี ไปที�เลขานุการบริษัท จนกว่าจะพน้จากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ          

บริษทัฯ  
 

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี�ในการ

ประชุมคณะกรรมการ กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในวาระสาํคญั อีกทั�งบริษัทฯ ได้

เปิดเผยขอ้มูลการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่วในจดหมายแจง้มติที�ประชุมต่อระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 


