
คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (ด้านปฎิบตัิการ และด้านการเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1)  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  

• กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 6 คน 

• กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 2 คน 

• โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน 
2)  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                  

มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ กฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3)  มีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ               
“การก ากบัดแูลกิจการ” 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษัท มีจ านวน 8 ท่าน มีรายช่ือและจ านวนการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ          ต าแหน่ง 

ปี 2560 ปี 2559 

การเข้าร่วมประชุม/ การเข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนครัง้ประชุม จ านวนครัง้ประชุม 

1 พลเอก มงคล         อมัพรพิสฏิฐ์ ประธานกรรมการ  6/6  7/7 

2 นางเสาวนีย์          กมลบตุร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  6/6  7/7 

3 นางปรารถนา        มงคลกลุ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  5/6  5/7 

4 นายณรงค์            จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  6/6  7/7 

5 นางสาวศริิวรรณ   สกุญัจนศริิ กรรมการ  5/6  6/7 

6 นายสมคดิ            เวคนิวฒันเศรษฐ์  กรรมการ  5/6 - 

7 นายวีระชยั            ศรีขจร กรรมการ  5/6  7/7 

8 นายจตุพินัธุ์         มงคลสธีุ กรรมการ  6/6  1/7 
      
หมายเหต:ุ   ล าดบัท่ี 6   มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์ เข้าด ารงต าแหน่ง  
                          กรรมการบริษัท  โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2560 แทนคณุสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการท่ีขอลาออก เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ 2/2561  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  โดยกรรมการซึ่งลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท ได้แก่ นายวีระชัย  ศรีขจร นายจุติพนัธุ์   มงคลสธีุ และ 
นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมการสองในสามทา่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  
 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมตัิจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยง



กัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่

หนว่ยงานอื่นๆ  ที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากบัดแูลก าหนด 

2.  พิจารณาอนมุตัินโยบายทางธุรกิจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ

และงบประมาณประจ าปีของบริษัท ให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอยา่งน้อยปีละ 

1 ครัง้ รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิ และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม  

3.  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ ที่

เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

4.  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัทตอ่ไป 

5.   พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เพื่อช่วยปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7.   พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

8.   แต่งตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการ

บริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9.   พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/ หรือ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

10.  พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11.  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท า

เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  

วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลอืกตัง้

ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 



ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาคดัเลอืกบคุคลเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบคุคลดงักลา่วจะอยู่
ในต าแหนง่กรรมการได้เทา่วาระท่ียงัคงเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายใน

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไมเ่กิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกนั 

กรณีกรรมการบริษัททา่นใด มีการไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการทา่นนัน้
จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัท ทราบ โดยเป็นเร่ืองหนึง่ของการมีสว่นได้เสยีซึง่ต้องรายงานตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

การด ารงต าแหนง่ของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดบัสงู 

ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป โดยก าหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท  จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ต่อบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้
ต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกนักบับริษัท หรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท  

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบั
บริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่ธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัท ด าเนินกิจการอยู ่

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักลา่วต้อง
ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. กรรมการบริษัทต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน 
หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 



5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่
เก่ียวข้อง และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เทา่เทียมกนั และไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

 

 


