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หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท ซึ่งจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ โดยดูแล

ใหบริษัทมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมี

จริยธรรม 

 ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันในการ

กําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ 

การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน  รวมถึงกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน 

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 

ในป 2561  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 

จํานวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย 
 

 จํานวน (คน) สัดสวน 

รอยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 - 4 44.45 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 - 2 22.22 

กรรมการอิสระ 3 - 3 33.33 

รวม 9 - 9 100 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเปนสัดสวน

ตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาที่ใน

การตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือหุนหรือคัดคาน

แนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือไมโปรงใสซึ่งอาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัทและผูถือหุน 
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ในป 2561 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท 

- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ 

- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

- มีกรณีเกี่ยวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความลมเหลวในการทําหนาท่ีสอดสองดูแลของคณะกรรมการ 

1.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ตามขอบังคับของบริษัทกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอบังคับกรรมการ

บริษัท ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการ และ 

หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

1.2 การสรรหากรรมการ 

รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

1.3 การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาอยางเปนทางการ  การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน 

1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน  วาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท  

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระคราวละ 3  ป  สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระแลว

อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษทัเปนผูสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม  เพื่อให

มั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทั้งนี ้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนปที่

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนงไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เพราะเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู 

ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท  ตามที่ไดรับความไววางใจ

จากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน  เนื่องจากที่ประชุมผูถือ

หุนเปนผูอนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 

 คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนป

การดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ท้ังในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป  
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ในป 2561  บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปที่ไดรับการแตงตั้ง จํานวนปดํารงตําแหนง 

1. นายวรวิทย ศริวัฒนวิมล 24 เมษายน 2552 9 ป 

2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล 26 กุมภาพันธ 2556 5 ป 

3. รศ.ดร.พสิณฑ อุดมวรรตัน 13 สิงหาคม 2558 3 ป 
 

1.5 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ 

 บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท  เพื่อให

กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการ

บริษัทและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร ในกลุมที่มีความรู 

ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น  เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย   

บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ 56-1 

และในรายงานประจําป  

- สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท   

ในป 2561 ไมมีกรรมการบริษัททานใด ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  

- สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน  3 บริษัท 

ในป 2561 ไมมีกรรมการอิสระทานใด ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท   

- สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท 

ในป 2561 ไมมีผูเบริหารทานใด ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท   
 

ในป 2561 มีผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปนบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี ้
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง บริษัท 
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง - ประธานกรรมการ - บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค 

- บมจ. เอื้อวิทยา 
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล - กรรมการ - บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค 

- บมจ. เอื้อวิทยา 
นายธีรชัย ลีนะบรรจง - กรรมการ - บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค 

- บมจ. เอื้อวิทยา 
- บมจ.ไดเมท (สยาม) 
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ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ

ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการ

บริษัทในเครือ ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทในเครือใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ

นโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1.6 เลขานุการบริษัท 

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551  กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีเลขานุการ

บริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญ

ในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปน

เลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตร

เลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 53/2013 
 

2. คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย 

คณะกรรมการชุดยอย 

จํานวน 

(ราย) 

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการท่ี 

ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการท่ี 

เปนผูบริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 

2. คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทน 4 3 - 1 

3. คณะกรรมการบริหาร 6 - - 6 
หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

 - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  

  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาท่ีการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดยอย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเปนอิสระ เชื่อไดวา

กรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน 

นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆเปน

ประจําทุกป 
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ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท

ใหบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา 

นอกจากนี้ ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ    

บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาที่ชุดปรับปรุงครั้งลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ โดยไดผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2560  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย) รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชุดปรับปรุงครั้งลาสุด เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

บริษัท  โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ และมีประสบการณทางดานบัญชี  การเงิน  

และบริหารเปนอยางดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ี  บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด

ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล  สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น  

สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น  กระบวนการตรวจสอบภายในและการ

สื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหนาที่ในการคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ

กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง โดย

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1ปซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปภายหลังการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน  มีความ

เขาใจบทบาทหนาท่ีที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางด ี
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คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ภายใตระเบียบที่

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป

ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ

บริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ

ประจําป  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8. 

คณะกรรมการ) 

ในป 2561 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ 

3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 ภาวะผูนํา 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของบริษัท  ไดกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ไวอยางชัดเจน  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลุเปาหมายธุรกิจของบริษัท  โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝาย

บริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท 

หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ  

คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆไวตั้งแตตนปโดยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อจะไดทราบสถานะการดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากวา

เปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่

เปลี่ยนไป 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจนระบบ

การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ  และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที ่ 

โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการ

บริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ซึ่งเปนสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 
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 วิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ

บริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะ

พิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป  

ในป 2561 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

3.2 ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตาน

การทุจริตและคอรรัปชั่น  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ

ทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป สรางความมั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทน

ที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม  ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการ

ทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 

บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศ

กรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะ

สัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ

ตามคูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ 

และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส 

3.3 ดานความขัดแยงทางผลประโยชน 

(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน) 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง

รอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการ

ผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อ

ความโปรงใส 

3.4 ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการ



64 

 

ใชแรงงานอยางเปนธรรม  สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน (รายละเอียดปรากฎในแบบ 56-1 และรายงาน

ประจําป หัวขอ 9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคํานึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย) 

3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และ

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว  เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยหนวยงานตรวจสอบ

ดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) คือ การควบคุมภายในองคกรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูลและระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา

รวมประชุมดวย  ไดพิจารณาและปรับปรุง framework ใหม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way Commission) มี

ความเห็นสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ

การควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ56-1 “ขอ 11. 

การควบคุมภายใน” 

 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและผู

ถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแยกเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายใหนายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท 

แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝาย

ตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาท่ีในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ

ของระบบการควรคุมภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ  โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให

เกิดมูลคาเพิ่มตอองคกรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท    

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน

เพียงพอ  มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาท่ีใหบรรลุภารกิจ  โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี

คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการ

แกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
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หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส  และในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการ

บริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุมกรรมการ

ลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป  

2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยาง

เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท  อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การ

ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

3. การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเห็น

ไดอยางอสิระ  การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก  โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการ

ประชุม  ตองงดออกเสียงหรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณีหากคะแนนเสียงเทากัน ประธานใน

ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ในป 2561 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยาง

รอบคอบและเปนธรรม  ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชน

เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการพิจารณา  กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ  กรรมการผูจัดการจะเชิญ

ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการสามารถติดตอผาน

เลขานุการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม โดย

ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมและเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ   

7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 4 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัททุก

ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน

วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ

แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท  และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง 

ในป 2561 มีการประชุม ดังน้ี 
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- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง  ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุมไม

นอยกวารอยละ 80 ของการประชุม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย ในป 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะตางๆ 

และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท 

- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งในป 

2561 ไมมีการเรียกประชุม 

 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา

ทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท  ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน  โดยเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนทุกป 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 

1.95 ลานบาท  โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาและเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนทุกป 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบและประโยชนท่ีไดรับจากกรรมการแตละชุด 

บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัท

ตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัททั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงิน

คาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่

และความรับผิดชอบของแตละคน 
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ในป 2561 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง ไดกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ

ประจําป 2561และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่

ประชุมผูถือหุนตามลําดับ  บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ หรือ

เขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา / การอบรมวาจะเปนการ

พัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมากรรมการ

บริษัทไดเขารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยาง

นอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจาก

หลักสูตรทีก่ําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางแทจริง และเปนตนแบบในการขับเคลื่อนองคกร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ  Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน 

 กรรมการเขาใหม 

บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม  เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท  ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลัก

ของบริษัทและบริษัทยอย  ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับกรรมการ ดังนี ้

1. จัดทําคูมือกรรมการประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

- ขอบังคับกรรมการบริษัท 

- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน 

- หนังสือรบัรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท 

- ขอบังคับบริษัท 

- คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

- คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต. 

2. ขอมูลอื่น ๆ 

- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท 

- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม 
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 กรรมการปจจุบันและผูบริหาร 

บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน  สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ

บทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย  IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 100  รวมถึง

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการและเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร  รวมถึงการอบรม / สัมมนาที่เปนประโยชนตอองคกรและผู

อบรม 

 ผูท่ีเกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ 

สําหรับเลขานุการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ  รวมทั้งผู

ที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม / สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. / ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

8. แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา บุคคลกรที่จะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในทุกระดับ เชน ประธาน

เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนตําแหนงงานบริหารที่สําคัญและเปนสวนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังน้ันบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลใหการสรรหาบุคคลดังกลาว

จะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ กําหนดโครงสราง

คาตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหารและพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางและ

กลยุทธของบริษัท 

 ตําแหนงผูบริหารสูงสุด 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเชื่อมั่น

ใหกับผูลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที   คณะกรรมการบริษัทได

เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

ทุกหนวยงาน มีหลักการดังน้ี 

1. กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ

คุณสมบัติ ความรู และทักษะท่ีตองการ 

2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ 

3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งท่ีตองพัฒนาเพิ่มเติม 

บริษัทจัดใหมีการประชมุระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบ

ทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือนซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน

ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

 ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 

1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อสงเสริมใหเปน

ผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง 

2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ 

3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง 

4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม 

5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น 

6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน 

7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ 

8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตย ตอองคกรและ

มองภาพรวมขององคกร  เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร

ระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําปเพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของปถัดไป  เพื่อสรางการมี

สวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 
 

9. การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องใหกับกรรมการ

ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยเปนสวนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุก

หนวยงานซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม 

ในป 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาสซึ่ง

ปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด 

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริตและ

คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี ้

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม 

- เว็บไซตบริษัท www.rwi.co.th 

- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ  บอรดประชาสัมพันธ 

อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 
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10. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

 ในป 2561 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561 ซึ่ง

มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น  657 บริษัท  โดยประเมินจากรายงานประจําป 2560 และขอมูลป 2560 ที่เปดเผยสูสาธารณชน 

บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก” 
 

ชวงคะแนน ความหมาย 

90-100 ดีเลิศ 

80-89 ดีมาก 

70-79 ดี 
 

 จํานวนหลกัเกณฑและน้ําหนักที่ใชในการประเมิน 

หมวด 
หลักเกณฑประเมิน (ขอ) น้ําหนัก (%) 

ป 2561 ป 2560 ป 2561 ป 2560 

1. สิทธิของผูถือหุน 32 32 15 15 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 19 19 10 10 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 29 29 20 20 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 53 53 20 20 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 

 ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังนี ้

หมวด ป 2561 (%) ป 2560 (%) 

1. สิทธิของผูถือหุน 92 95 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 88 91 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 90 90 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 80 78 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 70 71 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 80 81 
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11.  การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแลสําหรับบริษัท

จดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain) และใหการปฏิบัติ

เปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของหลักเกณฑ

สํานักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ 

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา

ใหกิจการอยางยั่งยืน  

 (Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลักปฏิบัติท่ี 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

 (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร  

 (Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติท่ี 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

 (Nurture innovation and Responsibility Business) 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการ

พัฒนาองคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

หลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา CG Code) ในบาง

หัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ไดอนุมัติใหนํา

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให

เปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช 
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 ในป 2561 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แตยังมีบาง

เรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ 

1. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม หรือสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนากอนวัน

ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนตาม

ขอบังคับของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอนวัน

ประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนไวแลว 

2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใน

ปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน 

3. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไม

เกิน 5 แหง โดยไมมีขอยกเวน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไมไดจํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารง

ตําแหนงไว เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาถึงความรูความสามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบและมี

ความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการ

แสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงาน

ถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประขุมผูถือหุน

เปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 

5. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑใน

การประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัทไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตามขอกําหนดของ

บริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามขอบังคับ

กรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการ
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ในแตละชุดจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ก็ตาม 

6. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปนรายบุคคล โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ

ในการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัททุกทาน ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตาม

ขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกท้ังกรรมการแตละทานไดปฏิบัติ

ตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคนจะเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็ตาม 

7. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งให นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง เปนประธานกรรมการบริษัท และเปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันของบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขาใจใน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

8. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีเลขานุการบริษัทและฝายนักลงทุนสัมพันธ ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว 
 

9. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระมากกวา 50% 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีกรรมการบริษัท จํานวน 9 คน มีกรรมการอิสระ จํานวน 

3 คน ไมถึงรอยละ 50 แตบริษัทมั่นใจวากรรมการแตละคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ 
 


