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11. การกาํกบัดูแลกิจการ 
 
11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและมุ่งมั่นใหบ้รษิัทฯ ดาํเนิน

ธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจท่ีดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวและสนบัสนุนให้

เกิดความโปรง่ใส ซึ่งหลกัการดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรือผูม้ีส่วนได้

เสียทกุฝ่ายเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสรา้งคณุประโยชนแ์ละผลการดาํเนินธุรกิจท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ และสรา้งประโยชน์

โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทฯ โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017) ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกอบดว้ยหลักปฏิบัติ 8 หมวด รายละเอียดของนโยบายการ

กาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ สามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี ้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

• คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํซึ่ง

ตอ้งกาํกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีดีครอบคลุมถึง (1) การกาํหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน 

ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และ 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือสรา้งคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน และกาํกบัดแูลกิจการใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ 

• คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีกาํกับดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ย

ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยส์ุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็น

สาํคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติท่ี

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบายของบรษิัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่าง

ชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

• คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่งต่อการกาํหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ใหส้ามารถเติบโตคู่กบัสงัคมดว้ย

ความยั่งยืน สรา้งคุณค่าและเป็นประโยชนต์่อองคก์ร ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม ภายใตห้ลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รท่ีอยู่ภายใตห้ลกัการกาํกบักิจการท่ีดี 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ จดัทาํวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธ์

ทางธุรกิจทัง้ประจาํปีและระยะกลางจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
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เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภยั 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความ

ตระหนักรบัผิดชอบจากการไดร้บัความไวว้างใจในการประกอบธุรกิจ เพ่ือนาํไปสู่

ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความมั่นคงยั่งยืน และไดร้บัความเชื่อถือจาก

ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ และประชาชนทั่วไป โดยกาํหนดกรอบการประพฤติปฏิบตัิจริยธรรม

และจรรยาบรรณของพนกังานต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้หพ้นกังานปฏิบตัิตาม 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม ทั้งในเร่ืององค์ประกอบ 

คุณสมบตัิ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์จาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับ

ธุรกิจ สดัส่วนกรรมการอิสระ เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนด

ไว ้

• คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้

มั่นใจว่าองคป์ระกอบและการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใช้

ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมอิีสระ รวมถึงติดตามและดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทมีความสมดุลทั้งในเร่ืองธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ และ

บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการท่ีมี

กระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อยท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

• ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอาํนาจพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้

โครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความ

ชัดเจนและโปร่งใส เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม จูงใจใหค้ณะกรรมการบริษัท

นาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

• คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีประจาํปีของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการ

ประเมินจะถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปดว้ย 

• คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหก้รรมการแต่ละท่านมีความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะ

และความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
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• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงข้อมูลท่ีจาํเป็น และแต่งตัง้เลขานุการ

บริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

• คณะกรรมการบริษัทดาํเนินการเพ่ือใหก้รรมการบริษัทท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ตอ้ง

ไดร้บัการปฐมนิเทศโดยผูบ้ริหารระดบัสงู เพ่ือรบัทราบลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ ์

แผนงานประจาํปี ขอ้มูลทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ รวมทั้ง ระเบียบวิธีการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งรบัมอบเอกสาร

และคู่มือต่าง ๆ และจัดทาํแบบรายงานประวัติต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกาํกับดูแล

บริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และฝ่ายบริหารท่ีมีความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์และคุณลักษณะท่ีจาํเป็นต่อการ

ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

• คณะกรรมการบริษัทควรกาํกับดูแลใหม้ีการกาํหนดการประเมินผลกรรมการเป็น

รายบคุคลและกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์

ของผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้

ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนให้กรรมการของ 

บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการสนับสนุนใหม้ีการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติมดว้ยตนเอง และ

ตอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นระยะ ๆ เก่ียวกับหลกัสตูรการอบรมท่ีมีการจดัขึน้สาํหรบั

กรรมการ ตลอดจนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณาเขา้ร่วมการ

อบรม 

• กรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งสามารถเขา้ถึง และ/หรือไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัท่ี

เกิดขึน้ใหม่ รวมทัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี

เป็นกรรมการของบรษิัทฯ อาทิ หลกัเกณฑท่ี์เปล่ียนแปลงไปของหน่วยงานราชการ 

• คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนในการกาํกบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ 

อาทิ ผูบ้ริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัทตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนใหม้ีการศกึษา

หาความรูเ้พ่ิมเติมดว้ยตนเอง รวมทัง้เขา้อบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบของตน 
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิด

มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น

อย่างเต็มเป่ียมว่าองคก์รจะตอ้งเติบโตไปพรอ้มกับสังคมท่ีเขม้แข็ง ดว้ยการสรา้ง

การมีส่วนร่วมพรอ้มร่วมแบ่งปัน จึงได้ปลูกฝังให้กรรมการและพนักงานทุกคน

ดาํเนินงานตามนโยบายและหลักปฏิบัติดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร  

มีจิตสาํนึกแห่งการสรา้งคณุค่ารว่มกบัสงัคม รบัผิดชอบต่อความเจรญิกา้วหนา้และ

การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม ผ่านการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

(CSR-in-process) และกิจกรรมเ พ่ือสังคมต่าง  ๆ (CSR-after-process) และ

คาํนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นสาํคญั 

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operational 

Plan) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ ์ของบรษิัทฯ  

• คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายขอ้ควรปฏิบตัิระหว่างบริษัทฯ และผูม้ีส่วนได้

เสียของบรษิัทฯ เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและ

เท่าเทียมกัน ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นถึงกระบวนการดาํเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีความ

รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกดา้น (Stakeholders) มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้อีกทั้งยังกาํหนดแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีมุ่งเน้นให้

พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส ไม่ยึดถือเฉพาะ

ลายลกัษณอ์กัษรแต่ใหค้าํนึงถึงเจตนารมณ ์โดยมีการกาํหนดนโยบายสาํคญัตา่ง ๆ 

ซึ่ง ครอบคลุมเร่ืองท่ีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญ เช่น ความสัมพันธ์กับผูจ้ัดหาสินคา้ 

การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นส่วนตัว การทาํงานกับรฐับาล การปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน แนวทางการปฏิบัติว่าดว้ยการจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

ส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามัย และความปลอดภัย การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

และทรพัยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ 

• คณะกรรมการบริษัทกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการบริหารทรพัยากรใหม้ีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (Value 

Chain) เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักไดอ้ย่างยั่งยืน โดย

บริษัทฯ ได้ยึดแนวคิดเร่ือง “ความยั่ งยืน” อันประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม เป็นพืน้ฐานสาํคญัของการบรรลพุนัธกิจของบรษิัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทจัดทาํกรอบการกํากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองคก์รท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหม้ี

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ

ดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 



 บริษัท เงินติดล้อ จาํกัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.3.11 หนา้ 5 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัถึงการบริหารความเส่ียงและระบบ

การควบคุมภายใน จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระและผูม้ีความเชี่ยวชาญดา้นบญัชี เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตรวจสอบและ

กาํกบัระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการบริษัทกาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือดูแล

บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ เพ่ือกาํกบัดแูลธุรกรรมท่ีอาจทาํให้

เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพยสิ์น 

ขอ้มลูและโอกาสของบริษัทฯ และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบั

บรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

• คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชั่นโดยเคร่งครดั และจะตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีของตน ทรพัยสิ์นของ

บริษัทฯ หรือข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ย

กฎหมายในทุกรูปแบบไม่ว่าในทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น ตลอดจน

ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการติดสินบน ซึ่งหมายรวมถึงการกระทาํใด ๆ ท่ีส่อไป

ในทางทจุรติคอรร์ปัชั่น ทัง้ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และในเร่ืองส่วนตวั ท่ีอาจ

ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัทฯเศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจน

กระทบถึงความเชื่อมั่นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในตอ้งทาํ

หน้าท่ีสอบทานการประเมินตนเองในเร่ืองมาตรฐานการต่อต้านคอรร์ัปชั่น ซึ่ง 

บรษิัทฯ ในฐานะสมาชิกของ “แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต” ตอ้งทบทวนและประเมินตนเองเพ่ือให้ไดก้ารรับรองและต่ออายุการเป็น

สมาชิกทกุ 3 ปี 

• คณะกรรมการบรษิัทกาํกบัดแูลใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการ

กรณีมีการชีเ้บาะแส โดยไดจ้ัดใหม้ีช่องทางต่าง ๆ ในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนสาํหรบั

พนกังาน (Whistle Blowing Program) กรณีพนกังานพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่า

ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยพนักงานสามารถ

รายงานกรณีดังกล่าวผ่านช่องทางท่ีกําหนดไว้และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส ผูร้อ้งเรียนและผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบรษิัทยงัส่งเสรมิและใหค้วามสาํคญักบัการควบคมุภายใน โดยจดัให้

มีการกาํกับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล “การป้องกันแบบปราการ 3 ด่าน (Three 

Lines of Defense)” ซึ่งประกอบไปดว้ยหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกาํกับดูแล และ



 บริษัท เงินติดล้อ จาํกัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.3.11 หนา้ 6 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต้องทํางานประสานกันผ่าน

กระบวนการทาํงานท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั ดงันี้ ้

− แนวป้องกันชัน้ท่ีหน่ึง: หน่วยงานธุรกิจ คือ ผูท่ี้มีความรบัผิดชอบต่อการบรหิาร

ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการประจาํวัน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาและการ

ควบคมุความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

− แนวป้องกันชัน้ท่ีสอง: หน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น หน่วยงานบริหารความเส่ียงมี

หนา้ท่ีในการกาํกับดูแล ติดตามและควบคุมกระบวนการในการบริหารความ

เส่ียง และ 

− แนวป้องกันชั้นท่ีสาม: หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมท่ีว่าจ้าง

บุคคลภายนอกดาํเนินการแทน เพ่ือสนบัสนุนใหม้ีระบบการกาํกบัดูแลกิจการ 

ระบบการบรหิารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในท่ีดี และมีประสิทธิผล

สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ ้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงาน

ปฏิบตัิการประจาํวนัของบรษิัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในไดน้าํมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในมาใชเ้ป็นแม่แบบ 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

• คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และ

แนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

• คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดแูลเพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่อง

ทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้หากเกิดภาวะท่ีกิจการประสบปัญหา

ทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทาํใหม้ั่นใจได้

ว่ากิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการ

เงนิได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่

ขอ้มลู ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดและผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ หนา้นกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะหแ์ละ

สาธารณชนทั่วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย พรอ้มทัง้นาํเสนอขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนั 

และมีความเท่าเทียมกันในการรบัทราบขอ้มลูของบริษัท โดยมีขอ้มลูทัง้ในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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• คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

ต่าง ๆ ทัง้ขอ้มลูในดา้นการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ไดก้าํหนด

แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส โดยมีหลกัสาํคญัในการ

เปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้

− ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะหแ์ละสาธารณชนทั่วไป 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน รายงานประจาํปี งบการเงินประจาํปี / รายไตรมาส และ

ข้อมูลอ่ืน ๆ ตอ้งมีความถูกตอ้ง เพียงพอโปร่งใส ทันเวลาและสอดคลอ้งกับ

กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษิัทฯ 

− บริษัทฯ ดาํเนินการปรบัปรุงขอ้มูลสาํคัญใหเ้ป็นปัจจุบัน และทาํการประเมิน

ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอ 

− บรษิัทฯ มีการกาํหนดหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปรง่ใส รวมถึงกาํหนดหน่วยงานในการรบัคาํขอ และประสานงานการให้

ขอ้มลู และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างบรษิัทฯ กับผูถื้อหุน้ รวมถึงหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผู้

ถือหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายถือเป็นเจา้ของกิจการ และไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ตาม

สิทธิท่ีจะพึงไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน ประกอบดว้ยสิทธิในการซือ้ขายและการโอนหุน้ 

สิทธิในส่วนแบ่งกาํไรหรือเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลู

ข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลาในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยผ่านช่องทางท่ี

สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 2 ช่องทางหลกัคือ เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซต์

ของบรษิัทฯ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบรษิทัฯ และของผูถื้อหุน้เอง 

สิทธิในการเสนอวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อผูม้ีความรูค้วามสามารถ

เพ่ือเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชี 

และสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ดูแลปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ทุกคน รวมตลอด

จนถึงการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยใหค้วามสาํคญักับการส่งเสริมการใชสิ้ทธิ

ของผูถื้อหุน้ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง

สารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน

เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบและมีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้น 

ทกุรายสามารถใชสิ้ทธิในการแจง้ปัญหาใด ๆ  ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องตน

ในฐานะผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงสนบัสนนุการใชสิ้ทธิเขา้รว่มประชุม

ของผูถื้อหุน้ โดยในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีดงันี ้

− แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ถึงกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อ

หุน้ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ  
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− จดัใหม้ีขอ้มลูในแต่ละวาระท่ีจาํเป็นและเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของ

ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้และทนัเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดร้บัเอกสาร

จากบรษิัทฯ 

− ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกตามสมควรใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้

ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยมิไดกี้ดกันหรือสรา้งอุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างผูถื้อหุน้ดว้ยกนั 

− จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียง 

− เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ในการ

มอบฉนัทะ 

− สนับสนุนใหป้ระธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทฯ จัดสรรเวลาเพ่ือเขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

− จดัใหม้ีระบบการลงทะเบียนท่ีอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

− ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถามในท่ี

ประชมุ 

− คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และการจดัทาํ

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

โครงสรา้งกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยจาํนวน 3 

ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา โดยมีรายละเอียดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

11.2.1 ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ไดก้าํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ดาํเนินไปดว้ยการบรหิารจดัการและการทาํงานของฝ่ายจดัการตลอดจน

พนกังาน ภายใตก้ารนาํของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมีคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไดร้บัการคดัเลือกจากผูถื้อหุน้

ใหท้าํหนา้ท่ีควบคุมดูแลการดาํเนินงานในภาพรวมเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่า ไดม้ีการดูแลผลประโยชนร์ะยะยาว

ของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และ

จดัสรรเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ โดยมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจภายใตก้รอบและแนวทางของ

หลกัการตดัสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule) และรกัษาผลประโยชนข์ององคก์ร ตลอดจนผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย ทัง้ยงัตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกั Fiduciary Duties ในการกาํกับดูแลการบริหารงานของบรษิัท

ดงันี้ ้
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• Duty of Care ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัในการบริหาร

จดัการกิจการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ 

• Duty of Loyalty ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และตอ้งไม่ยอมใหผ้ล

ประโยชนส่์วนตวัมาก่อนผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

• Duty of Obedience ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บรษิัทฯ มติคณะกรรมการบรษิัทและท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

• Duty of Disclosure ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส และตรงตาม

กาํหนดเวลา 

นอกจากนี้ ้คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีดงัต่อไปนี้ ้

(1) ทาํความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และทาํหน้าท่ีเป็น 

ผูเ้ชื่อมโยงระหว่างผูถื้อหุน้กับฝ่ายจดัการ โดยกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ

และทิศทางการดาํเนินงาน รวมถึงจดัใหม้ีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนควบคุมดูแลใหผู้บ้ริหาร

และฝ่ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด 

(2) กาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรพัยากรสาํคัญ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการ

ดาํเนินงาน อีกทัง้ พิจารณาและใหก้รอบแนวทางการดาํเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวม

ของบรษิัทฯ รวมถึงดแูลใหม้ีกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

(3) ดแูลใหม้ีนโยบายและใหม้กีารดาํเนินการเก่ียวกบันโยบาย ดงัต่อไปนี ้

ก. หลกัการกาํกับดูแลกิจการโดยมีการส่ือสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ และมี

การทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

ข. นโยบายว่าด้วยการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกระบวนการดูแลความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักล่าว 

ค. นโยบายและกระบวนการควบคมุการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบาย

และกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบรูณ ์มีความเป็นมืออาชีพ และไม่ถกูครอบงาํจากหน่วยงานท่ีประกอบธุรกิจ 

ง. นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน แนวทางปฏิบัติสาํหรบัมาตรการในการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั ใหม้ีการจดัทาํและส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว 

(4) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจาํปีและงบประมาณท่ีฝ่ายจัดการนาํเสนอ รวมถึงพิจารณาและ

อนมุตัิเร่ืองท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ตามท่ีกาํหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

(5) ดูแลใหม้ีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(6) ดูแลใหม้ีระบบและการดาํเนินการท่ีมั่นใจไดว้่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็น รวมถึงมีกระบวนการรายงานข้อมูลท่ีสําคัญให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพจากฝ่ายจัดการ เพ่ือใหป้ฏิบัติตาม

อาํนาจบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

(7) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้้ และ

จดัเตรียมแผนท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหากรณีท่ีบรษิัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา

ทางการเงิน 

(8) ดูแลและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อ

ลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามดูแลใหฝ่้าย

จดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(9) ดแูลใหม้ีกรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัได ้

(10) ดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ ท่ีชดัเจน โปรง่ใส มีกระบวนการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งตอ้งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน มีการอบรมและพฒันาใหก้รรมการของบรษิัทฯ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง ตลอดจนมีความเข้าใจโครงสร้างและ

ความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ รวมทั้งการเสริมสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ

อย่างสมํ่าเสมอ 

(11) ดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่ง รวมถึงการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

(12) กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน 

รวมทัง้ ติดตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

(13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏิบัติหนา้ท่ีเฉพาะดา้นต่าง ๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม รวมถึงดูแลใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน จดัทาํและเปิดเผยรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

(14) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

(15) ดแูลใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ดาํเนินไปอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และให้

มีการกาํหนด ส่ือสาร และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนไดเ้สียรวมถึงยึดถือ

จรรยาบรรณและจรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
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(16) ดูแลให้มีระบบการจัดทาํ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีสาํคัญทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นขอ้มลูทาง

การเงิน ต่อหน่วยงานราชการ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ชัดเจน 

และโปร่งใสในเวลาท่ีเหมาะสม เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

สะทอ้นถึงการปฏิบตัิท่ีสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

(17) ดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัและดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน รวมถึง

ดูแลใหม้ีการเปิดเผยมติท่ีประชมุและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งและ

ครบถว้น 

(18) ดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทาํหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และ 

ผู้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

(19) ดแูลใหบ้รษิัทฯ มีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

11.2.2 ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ไดก้าํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานดงักล่าวถูกตอ้ง น่าเชื่อถือ และ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ร่วมกับผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจะตอ้งจัดทาํ

รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และหลกัการบญัชี

ท่ีรบัรองทั่วไป 

(2) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งผูส้อบบัญชีภายนอก และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งพบปะหารือร่วมกนักบั

ผูส้อบบญัชีภายนอกโดยปราศจากผูบ้รหิารของบรษิัทฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(3) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีการบริหารความเส่ียง และระบบ

การควบคมุภายใน 

(4) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลกัเกณฑ ์กฎเกณฑท์างการ 

กฎบตัร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

(5) สอบทานรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู 

เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าไดม้ีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามกฎเกณฑท์างการ

ท่ีกาํหนด 

(6) สอบทานกระบวนการประเมินผลตนเองเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และลงนามรบัรอง

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับแผนงานการตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานท่ีเหมาะสม 



 บริษัท เงินติดล้อ จาํกัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.3.11 หนา้ 12 

(8) พิจารณาเก่ียวกับความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปดว้ยความเพียงพอของ

งบประมาณและจาํนวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยกยา้ย 

ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพ หรือผูเ้ชี่ยวชาญในดา้น

อ่ืน ๆ เมื่อจาํเป็น โดยใหอ้ยู่ภายใตค้่าใชจ้่ายท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในการจา้งท่ี

ปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของบรษิัทฯ  

(10) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

(11) หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่า อาจมีรายการหรือการกระทาํใด ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิ และผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิัททราบโดยทนัที เช่น 

ก. รายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทุจรติ ความผิดปกติ หรือความบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัอนัส่งผลกระทบต่อระบบการควบคมุ

ภายใน 

ค. การละเมิดกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการกระทาํท่ีตอ้งสงสัยและ

หารือกบัคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้ หาก

คณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารไม่สามารถดาํเนินการแก้ไขไดโ้ดยไม่มีเหตุอันสมควร กรรมการ

ตรวจสอบอาจรายงานเหตกุารณต์่อหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

(12) คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการเชิญผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้าํแนะนาํ หรือเขา้

ร่วมการประชุม หรือส่งมอบขอ้มลูท่ีจาํเป็นภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบคณะกรรมการ

ตรวจสอบได ้

(13) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท 

11.2.3 ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ไดก้าํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งครอบคลมุถึงการดูแลใหเ้ป็นไปตาม

กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

(1) ดแูลกรอบการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของบริษัทฯ และฝ่ายจดัการบริหารความเส่ียง รวมถึงกล

ยทุธ ์นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ กระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงาน ตามท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํขึน้เพ่ือใช้

ในการกาํหนด การประเมิน การวดัผล การติดตามและการจดัการความเส่ียงหลกัท่ีกระทบบรษิัทฯ  

(2) อนุมัติและทบทวนกรอบของการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการบริหารความเส่ียง

ตามท่ีไดท้บทวนและแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทในการกาํหนดความเส่ียงระดับความเส่ียงท่ี

สามารถยอมรบัได ้ 
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(3) กาํหนดนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารความเส่ียง ทบทวนรายงานในการใชต้ามนโยบายความ

เส่ียง และดูแลการจัดการความเส่ียงในภาพรวมโดยพิจารณาจากกรอบการกาํกับความเส่ียงและ

สินเชื่อ การตลาด (รวมถึงเงินทุนและความเส่ียงในดา้นสภาพคล่อง) และการจดัการความเส่ียงดา้น

ปฏิบตัิการ 

(4) อนมุตัินโยบายความเส่ียงท่ีสาํคญัในการจดัทาํแผนสาํรองในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองประจาํปี 

(5) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะตอ้งรายการผลการปฏิบตัิงานของตนใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ

อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

11.2.4 ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ไดก้าํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีรายละเอียดสาํคญั

สรุปไดด้งันี ้

(1) กาํหนดนโยบายท่ีมีความชดัเจน และโปร่งใส เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาและ

อนมุตั ิ

ก. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการในการสรรหา คดัเลือก และ/หรือ กลั่นกรองหาผูเ้หมาะสมเพ่ือ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

(รวมเรียกว่า “ฝ่ายบรหิาร”) 

ข. กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์ระเบียบปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่

กรรมการ กรรมการชดุย่อย และฝ่ายบรหิาร 

(2) คดัเลือก และ/หรือ กลั่นกรองผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุด

ย่อย และฝ่ายบริหารเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ

แต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) 

(3) ถอดถอนฝ่ายบรหิารอย่างสมเหตสุมผล โดยพิจารณาตามตวัเลขทางการเงินท่ีไดก้าํหนดไว ้และผลการ

ปฏิบตัิงานของบคุคลดงักล่าว รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิัทฯ และ/

หรือ การปฏิบตัิตามแนวทางของคณะกรรมการบรษิัท 

(4) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีสอดคลอ้งกับบทบาทหนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีสะท้อนถึงเป้าหมายและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์มีความชดัเจน และโปรง่ใส เทียบกบัมาตรฐานอตุสาหกรรม 

ก. กําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด ให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อยเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

ข. กาํหนดงบประมาณการปรบัเงินเดือนประจาํปี และโบนสัรวมของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัท 

ค. กาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดสาํหรบัฝ่ายบรหิาร 

(5) เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยมาตรฐานแบบเดียวกัน โดยคาํนึงถึงการเพ่ิมมลูค่า

ของบรษิัทฯ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ก. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับรองรูปแบบฟอรม์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมท่ีบริษัทจดัทาํขึน้ เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบรษิัท 

ข. พิจารณาและรบัรองแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และการจดัการ

การประเมินเป้าหมายในการดาํเนินงาน 

ค. พิจารณาและรับรองผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนประจาํปี 

(6) ทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบของฝ่ายบริหาร (ทัง้ในดา้นทกัษะความรูแ้ละประสบการณ)์ อย่าง

นอ้ยปีละหน่ึงครัง้ และเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

(7) สอบทานการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยเทียบกับ

วตัถปุระสงคท่ี์กาํหนด โดยคาํนึงถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

(8) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาสามารถว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณแ์ละความ

เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีเห็นสมควรไดเ้ป็นครัง้คราว เพ่ือช่วยในการประเมินผล

ต่าง ๆ และปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

11.2.5 ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เป็นตาํแหน่งฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ใหม้ีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบรษิัท บทบญัญัติกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี 

และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ โดยสรุป ดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนคณะกรรมการชดุย่อยท่ีรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท และกํากับดูแลควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของ

หน่วยงานภาครฐั 

(2) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และ

งบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ และตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(3) รายงานการดาํเนินงานในเร่ืองท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ 

(4) ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมใหเ้กิดมาตรฐานดา้นความซื่อสตัยแ์ละ

จรยิธรรม ตลอดจนมาตรฐานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างสงูสดุ 

(5) จัดโครงสรา้งและบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทแนะนาํ ดาํเนินการสรา้งและ

รกัษาทีมผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละเป้าหมายของบริษัทอย่าง

มีประสิทธิผล 

(6) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืน ๆ โดยอาจ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนใดกระทาํการแทนได ้

(7) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละทิศทางกลยทุธข์องบรษิัทฯ 
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(8) พัฒนาและดาํเนินงานตามแผนกลยุทธท์างธุรกิจเพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ดาํเนินการอยู่บนหลักการทาง

ธุรกิจอย่างมืออาชีพและมกีารติดตามเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์บรษิทัฯ กาํหนดไว ้

(9) บริหารและจดัการดาํเนินการของบริษัทฯ เพ่ือใหบ้รรลถุึงเป้าหมายและมาตรฐานทัง้ดา้นการดาํเนินงาน

ดา้นทางการเงินตามแผนการท่ีวางไว ้โดยจะตอ้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 

และอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหามี

หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายดา้นการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารระดบัสงูดงักล่าว) ก่อนท่ีจะดาํเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบาย

และกฎบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการพิจารณาลงมติในการแต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลในวาระ

การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

11.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ นั้นถูกกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

บรษิัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการในจาํนวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอสาํหรบัการทาํหนา้ท่ีโดย

ขึน้อยู่กบัขนาดและลกัษณะของธุรกิจ 

(2) คณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและ

มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัการเลือกตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งกนั

อย่างชดัเจน ในกรณีผูท่ี้จะไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการเคยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ของบรษิัทฯ มาก่อน ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

(5) กรรมการของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยธุยาจะตอ้งมีจาํนวนไม่เกินกึ่งหน่ึงของ

กรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

(1) กรรมการตอ้งไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
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(2) กรรมการตอ้งไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ี์ได้

กระทาํโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงาน

ของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ท่ี 

(3) กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จาํกัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีสาํนกังาน

ก.ล.ต. กาํหนด 

(4) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดชอบในห้างหุน้ส่วน

จาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

(5) กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษิัทฯ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดี รวมทัง้มีความหลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์และความสามารถแบบมืออาชีพ

ท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ รวมทั้งตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกาํหนดพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

(6) กรรมการของบริษัทฯ ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่การปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ี ในกรณีท่ีมี

การดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษัทอ่ืน จะตอ้งใชค้วามระมัดระวังมิใหก้ารดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว 

กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบรษิัทฯ 

(7) กรรมการบรษิัทแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 5 

บรษิัท รวมตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทฯ 

(8) กรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทอ่ืนใดใน

อนาคตท่ีเป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกับธุรกิจของ

บรษิัทฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม  

ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหจ้าํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดย

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนัน้ใหพิ้จารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง 

(2) กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้

(3) นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 
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(ค) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด 

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดย

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ และใหก้ารลาออกมีผลตัง้แต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ 

(5) กรรมการของบริษัทฯ มีกาํหนดเกษียณอายเุมื่อครบ 75 ปี หากกรรมการของบริษัทฯ มีอายุครบ 75 ปี

ในขณะท่ียงัดาํรงตาํแหน่งอยู่ ก็ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปจนครบกาํหนดวาระแลว้จึงเกษียณอาย ุและหาก

ขณะเสนอเลือกตัง้ กรรมการของบรษิัทฯ ผูน้ัน้ มีอายยุงัไม่ครบ 75 ปี ก็ยงัสามารถไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบั

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งได ้

11.3.2 กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและ

ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามท่าน ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบรหิารกิจการ อีกทัง้มีคณุสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษิัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัยหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของ 

บรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกจิการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัย ์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถงึ

พฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง

ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใด

จะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

สาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการ

ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ จะดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตผุลและความจาํเป็น 
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11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ

และสอบทานคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบบัญชี และกระบวนการ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการกาํกับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดาํเนินกิจการตามข้อกาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีระบบตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพและจดัทาํรายงานทางการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยองคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ถูกกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคัญได้

ดงันี ้

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บรษิัท และคณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติ 

(1) ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิัท และเป็นไปตามท่ีกาํหนดในหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีใน 

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

(3) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ 

(4) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทลาํดบัเดียวกนัซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

(5) ผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

(2) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาํแหน่งและส่งผลกระทบต่อจาํนวนสมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทตอ้งแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีจํานวนสมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ทั้งนี ้ ในระหว่างกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบท่านใหม่แทนท่ีท่านเดิมนั้น ให้กรรมการตรวจสอบท่านท่ีเหลือสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

ตามปกต ิ
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11.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนด

นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาํกับดูแลใหม้ีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือควบคุมและลดผลกระทบของความเส่ียงต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ

กาํหนดมาตรการป้องกนัและติดตามดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว และมีบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ครอบคลมุถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง (Risk Oversight Committee) ตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดโดยหน่วยงานท่ีกาํกบับริษัทฯ โดยองคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บรษิัทฯ นัน้ถกูกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงในจาํนวนท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอสาํหรบัการทาํหนา้ท่ีโดยขึน้อยู่กบัขนาดและลกัษณะของธุรกิจ 

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านท่ีมีประสบการณใ์นภาค

การเงิน และกรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่านท่ีมีความชาํนาญในดา้นการเงิน การบัญชี หรือการจัดการ

บรหิารความเส่ียง  

(3) ผูบ้รหิารระดบัสงูฝ่ายอาํนวยสินเชื่อ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการซึ่ง

พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยในระหว่างการสรรหา กรรมการท่ี

ดาํรงตาํแหน่งอยู่สามารถดาํเนินการไดถ้ึงแมจ้าํนวนกรรมการนอ้ยกว่าท่ีกาํหนด 

11.3.5 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้ับการแต่งตัง้เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายดา้นการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร

ระดบัสงู (รวมถึงกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทน และรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 

และ/หรือ ผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว) ก่อนท่ีจะดาํเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้

ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวต่อไป โดยองคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ นั้นถูกกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

และสรรหา ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(2) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ หรือกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้รหิารจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

(3) กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถประสบการณ ์ตลอดจนมี

ความเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน 
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(4) ผูบ้ริหารระดบัสงูฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ โดย

คณะกรรมการบริษัทตอ้งแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยในระหว่างการสรรหา กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดถ้ึงแมจ้าํนวนกรรมการนอ้ยกว่าท่ีกาํหนด 

11.3.6 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ และมีอาํนาจแต่งตัง้

ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ท่านอ่ืน ๆ ซึง่ตอ้งมีความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุิธรรม มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีจรยิธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ และกระทาํการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุขององคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตก้รอบและแนวทางของหลกัการตดัสินใจทางธุรกิจ (Business 

Judgment Rule) รวมทัง้คาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์ององคก์รเป็นสาํคญั ดว้ยความใส่ใจในเหตกุารณท่ี์เกิด

ขึน้กบัองคก์รหรือการดาํเนินการต่าง ๆ ขององคก์ร รวมถึงมีความตระหนกัว่าตนเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่าง

ยิ่งในการสรา้งธรรมาภิบาลท่ีดีในองคก์รอันจะสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ หน่วยงานกาํกับดูแล และ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร ภาคอตุสาหกรรมและประเทศชาติ 

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาทาํการกําหนด

นโยบายสรรหาและกลั่นกรองบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิครบถว้น รวมทัง้ประสบการณท่ี์เป็น

ประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย ระบไุวใ้นหวัขอ้ 11.2.6 “ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่” ขา้งตน้ 

11.4 ระเบียบอาํนาจอนุมัติและดาํเนินการในการเข้าทาํธุรกรรมต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถกาํหนดและทบทวน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน แผนหลักในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง  

แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของ 

ผลการดาํเนินงาน การตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่าย

ลงทุน (Capital Expenditure) ทั้งนี ้ สาํหรับรายการท่ีมีขนาดใหญ่หรือท่ีมีความสาํคัญ ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมี

ลักษณะเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทฯ 

จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

11.5 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้บรษิัทฯ ไม่มีการลงทนุในบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มใด ๆ อยา่งไรกต็าม 

หากในอนาคต บริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทาํใหเ้กิดบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม บริษัทฯ จะดาํเนินการ
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กาํหนดกรอบนโยบายการลงทนุของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มตามหลกัปฏิบตัิของคู่มือหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ ต่อไป 

11.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ ท่ีมีสาระสาํคญัและยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพยข์องบริษัทฯ หรือข้อมูลท่ีหากมีการเปิดเผยออกไปแลว้จะทาํให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ  

ถือเป็นขอ้มลูท่ีเป็นความลบัและความสาํคญั รวมถึงความลบัและ/หรือ ขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ท่ียงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บั

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ 

กาํหนดนโยบายการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน โดยสรุปไดด้งันี ้

(1) กรรมการของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการถือหุน้หรือการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการ

ภายในระยะเวลาและวิธีการท่ีกฎหมายและกฎเกณฑก์าํหนด และเปิดเผยใหค้ณะกรรมการบริษัท

ทราบดว้ย 

(2) หา้มพนกังานใชข้อ้มลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประโยชนส่์วนตน 

(3) ขณะท่ีมีขอ้มลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถจองซือ้ ซือ้หรือขาย หรือจดั

ใหบุ้คคลอ่ืนจองซือ้ ซือ้หรือขายหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวกับขอ้มูลท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี ้

หา้มไม่ใหพ้นกังานส่งขอ้มลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะ (โดยตรงหรือโดยออ้ม) ใหก้บับคุคลท่ีสาม 

(4) พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใชแ้ละปกป้องขอ้มลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะท่ีไดร้บัจากบุคคลอ่ืน รวมถึง

ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดอย่างเครง่ครดั ไม่ว่าเป็นการเฉพาะหรืออย่างมีนยั โดยอย่างนอ้ยตอ้ง

อยู่ในระดบัเดียวกบัการดแูลขอ้มลูลบัของบรษิัทฯ 

(5) พนักงานของฝ่ายงานท่ีกาํหนดจะตอ้งเปิดเผยการถือครองหลักทรพัยเ์ป็นระยะ ๆ ตามท่ีฝ่ายกาํกับ

ธุรกรรมกาํหนด 

(6) พนักงานท่ีรูว้่ามีพนักงานอ่ืนไดฝ่้าฝืนข้อห้ามในนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและนโยบาย

ป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งรายงานขอ้มลูดงักล่าวใหก้ับผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูบ้ริหาร 

และฝ่ายกาํกบัธุรกรรม 

(7) หา้มจงใจปล่อยใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะ แมว้่าจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ในการทาํธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม 

11.7 นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

เพ่ือใหม้ีแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความสจุริตและไม่แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัท่ีขดัแยง้กับ

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนโ์ดยสรุปไวด้งันี ้

(1) กรรมการของบริษัทฯ ตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้หรือคาดว่าจะเกิดขึน้

และหากเกิดกรณีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์กรรมการของบรษิัทฯ จะตอ้งจดัการความขดัแยง้ของ

ผลประโยชนน์ัน้อย่างเป็นธรรมโดยเรว็ 
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(2) กรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ เมื่อมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม

ในสญัญาใด ๆ ท่ีบรษิัทฯ ทาํขึน้หรือเมื่อมีขอ้สงสยัว่าอาจเกิดความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

(3) กรรมการของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียต่อบริษัทฯ เป็นรายปี หรือมีสถานการณใ์ด ๆ ท่ีทาํ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในรายงาน 

(4) พนักงานท่ีรูว้่ามีพนักงานอ่ืนไดฝ่้าฝืนข้อห้ามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้อง

รายงานขอ้มลูดงักล่าวใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูบ้รหิาร และฝ่ายกาํกบัธุรกรรม 

(5) กรรมการของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะตอ้งไม่เปิดเผยหรือใชข้อ้มลู

ความลับใด ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ/หรือ บุคคลอ่ืนใดในลักษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ เช่น ขอ้มลูทางการเงิน ซึ่งยังไม่ไดม้ีการเปิดเผย 

สู่สาธารณะ 

(6) กรรมการของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัการเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะตอ้งไม่ลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษัทย่อยของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือบริษัทอ่ืนใดในอนาคตท่ีเป็นบริษัทย่อยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่ง

ประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

(7) รายการระหว่างกนัตอ้งกระทาํอย่างโปรง่ใสเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ภายใตเ้งื่อนไขท่ีกฎหมายและ

กฎเกณฑก์าํหนด เสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกบับคุคลทั่วไป โดยมุ่งประโยชนต์่อองคก์รเป็นหลกั รวมทัง้

เป็นไปตามราคาตลาด (at arms’ length) ไม่มีลกัษณะถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ ไปยงับุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ในการทาํรายการระหว่างกนัตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัิโดยผูม้ีอาํนาจในการใหค้วาม

เห็นชอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตามประเภทและมลูค่าของธุรกรรมท่ีทาํรายการระหว่างกัน 

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้

ทาํรายการ 

11.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

11.8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด จาํนวน 2.1 ลา้น

บาท และสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 และท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 

ไดม้ีมติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับอนุญาตจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 และอนุมตัิใหจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

ของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั จาํนวน 1.9 ลา้นบาท 

11.8.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ใหแ้ก่บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  
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