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   สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 (ประกอบวาระท่ี 6) 
 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
                                                
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 

2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์        ขอไพบูลย์ กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปนี  ้
1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี 

1.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ  
1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีส าคญัอย่างเหมาะสม และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มี

การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ 
1.3 จดัให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนกังานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิ สระ และ

ด าเนินการติดตามอย่างเหมาะสม  
1.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบ

บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
1.5 สอบทานกบัฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซ่ึงเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี 
2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

2.1 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมใน
การพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีดงักล่าว 

2.3 พิจารณาอนุมัติกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดงักล่าวต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้ง

ตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม  
3. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจขอ งบริษทั 
3.2 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
3.3 ก าหนดให้มีการป้องกนัการทุจริต และคอร์รัปชัน่ โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการหากมี มูลความผิดเกิดขึน้  

4. การปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน  
4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัท าเป็นลายลักษณ์อ ักษร  และ

ผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ 
4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5. การรายงาน 
5.1 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้
o ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั 
o ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
o ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 
o ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
o ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
o จ านวนครัง้ในการประชุม 
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o จ านวนครัง้ท่ีกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
o ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว้ 
o ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
o รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.2 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อาานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
o รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
o การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
o การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทั  
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์  

6. หน้าท่ีอื่นๆ 
ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อ ไปนี ้

1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัมาร่วมประชุมชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจดัส่งเอกสารท่ีร้องขอตามความจ าเป็น 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภาย ใน 
3. จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม  
4. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ือหารือประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย  
 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายอภินนัท์       ณ ระนอง ประธาน 
2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 

3 นายฉตัรชยั        เอียสกุล กรรมการ 
4 นายวีรวัฒน์        ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี  ้
 งานด้านการสรรหา 

1.   จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ  

ของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 3.    พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง  

 4.    สนบัสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษทั  

 5.    ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
   1.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท              

           และขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

  2.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  3.    ให้ค าชีแ้จงและตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.     รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั  

  5.     ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 

 



- 35 - 
 

3.   คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 

3 นายฉตัรชยั         เอียสกุล กรรมการ 
4 นายวีรวัฒน์        ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ 
1. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั  การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ฝ่ายบริหารและพนกังาน  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทั  และข้อก าหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอต่อกรรมการ  ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษทั 

3. ก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  เพ่ือยกระดบัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัสู่มาตราานสากล 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติั  เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขัน้ตอนของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษั ทมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสริศ พฒันะเมลือง 
(กรรมการผู้จดัการ) 

ประธาน 

2 นายสวัสด์ิ   สุขะอาจิณ1 

(ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จดัการทัว่ไปส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 

3 นางสาวสิริณา   พฒันะเมลือง2 

(ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา และรักษาการผู้ จัดการทั่วไปส่วนงาน
บริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 

4 นายสาวภัทรา ชยัยศบูรณะ3 

(ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจ และส่วนงานวิจยัและพฒันา ) 

กรรมการ 

5 นายฮาจิเมะ คาโตะ 
(ผู้จดัการทัว่ไป - ส่วนงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 

6 นางสาวชุลีกร สุวิจิตร 
(ผู้จดัการทัว่ไป – ส่วนงานจดัหา) 

กรรมการ 

กรรมการท่ีออกระหว่างปี 

1 นายสุทน  เปรมปรี
4 

 (ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 

1 ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จดัการทัว่ไปส่วนงานผลิต วันท่ี 28 มกราคม 2562 
2ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา และรักษาการผู้จดัการทัว่ไปส่วนงานบริหารธุรกิจ วันท่ี 28 มกราคม 2562 
3ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจ และส่วนงานวิจยัและพฒันา วันท่ี 28 มกราคม 2562 
4นายสุทน เปรมปรี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561   
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปนี  ้
1.  ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตราานสากล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ    
2.  ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกบักรอบการบ ริหารความเสี่ยงองค์กร 

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
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3.  ก ากบัดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า  เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษทัฯ   

4.  รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ ขอค าแนะน า และให้ความเห็นเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  

5.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

6.  สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง 
7.  ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
1.  มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนกังานของบริษทัมาร่วมประชุมชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจดัส่งเอกสารท่ีร้องขอตามความจ าเป็น 
2.  จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม 
3.  ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพ่ือหารือความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 


