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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะผูบ้ริหารดงันี(  
1. คณะกรรมการบริษทั 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน โดยไม่จาํกดัเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ, งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผูถ้ือ
หุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ซึ, งเลือกตั(งและถอดถอนโดยที,ประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ, งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนกรรมการทั(งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน และ/หรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง ทั(งนี(  กรรมการอยา่งน้อยหนึ,ง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื,อถืองบการเงิน 
 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ 

@ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
B นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
C นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
D ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
F พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี/@ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
H นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7 นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
8 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ กรรมการ กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
9 นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ:  
/1 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บการปรับสถานะใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามมติคณะกรรมการบริษทัครั( งที, B/BFHD มีผลตั(งแต่วนัที, @K กมุภาพนัธ์ BFHD 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายธีรเดช จารุตั#งตรง ลงลายมือชื'อร่วมกับ นายธันยา หวังธํารง และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท ตามขอ้บงัคบับริษทั จาํนวนชื,อหรือกรรมการซึ, งจะลงชื,อเป็นสําคญัผูกพนับริษทัไดน้ั(น ใหก้รรมการ
สองคนลงลายมือชื,อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้
อาํนาจผกูพนับริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผูห้นึ, ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื,นกระทาํการอย่างใดอย่าง
หนึ,งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆได ้

วาระการดํารงตําแหน่ง 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที,จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้,สุดกบัส่วนหนึ,งในสาม กรรมการที,จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที,สอง 
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที,อยูใ่นตาํแหน่งนานที,สุดนั(น เป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ,งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ,งก็ได ้
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมที,ดีและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที,จดัตั(งขึ(นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) มีอาํนาจหนา้ที,และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี(  

 โดยมติที,ประชุมที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 7/2563 วนัที, 11 สิงหาคม 256C ได้ทาํการทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทัและอนุมติักาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที,และความรับผดิชอบ ดงัต่อไปนี(  

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที,ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความซื,อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที,ดี พร้อมทั(งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. กาํหนด หรือ เปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื,อผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื,องสําคญัที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เพื,อสร้าง

มูลค่าเพิ,มแก่กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื,อง มีดงันี(  
3.1 การพิจารณา กาํหนด และให้ความเห็นชอบเรื,องสําคญัเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ภารกิจ    

กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี,ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณาทบทวนและอนุมติั
วิสยัทศัน์ ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีที,ผ่านมา  

3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที,กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยง รวมทั(งกลไกในการรับเรื,องร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีที,มีการ    
ชี( เบาะแส 

3.4 การดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีความต่อเนื,องในระยะยาว รวมทั(งแผนการพฒันาพนกังาน ความต่อเนื,องของผูบ้ริหาร
สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

4. กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจา้หน้าที,บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนงานที,กาํหนด และกาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

5. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ความเห็นชอบ
นโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองคก์รที,สะทอ้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. ส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื,อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึง
มาตรฐานดา้นจริยธรรมที,บริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

7. พิจารณาการทาํรายการที,อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเพื,อผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
และเปิดเผยขอ้มูลรายการที,อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
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8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอ เพื,อใหม้ั,นใจว่าการทาํรายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ มีการสอบ
ทานและจดัทาํบญัชีที,ถูกตอ้ง การสอบบญัชีที,เชื,อถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที,สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

9. คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

10. จดัใหมี้กลไกการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย เพื,อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที,จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย เพื,อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํ
รายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. แต่งตั(งเลขานุการบริษทั ซึ,งทาํหนา้ที,สนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑต่์างๆ ที,คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั(งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

12. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี 
13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื,องสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที,ดีสําหรับกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวฒิุบุคคลหนึ,งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที,ปรึกษาของคณะกรรมการ โดย
ผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที,ประชุมคณะกรรมการ 

15. คณะกรรมการอาจแต่งตั(งบุคคลอื,นใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อาํนาจเพื,อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที,คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ, งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆ ได ้    

16. พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการที,เกี,ยวโยงหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การมีส่วนไดเ้สียหรือ
ประโยชน์อื,นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้รายการที,เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื,อนไขการค้าทั,วไป 
ตามที,คณะกรรมการได้กาํหนดอาํนาจอนุมติัของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เงื,อนไขและ
วิธีการตามที,กาํหนดเกี,ยวกบัรายการที,เกี,ยวโยง และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ,งสินทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพื,อใหม้ั,นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที,รับผดิชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี,ยง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง รวมถึงการจดัทาํ
รายงาน หรือใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื,อการอนุมติั หรือเพื,อเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี 
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 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน C ท่าน ดงันี(  

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
B นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 
C ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบลาํดบัที, 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล เป็นกรรมการตรวจสอบที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
สามารถทาํหนา้ที,ในการสอบทานความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้ 
 โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ C ปี ในกรณีที,กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งแทนคงอยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระที,เหลือของกรรมการที,ลาออก 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 1/256D วนัที, 1C มกราคม 256D ได้ทาํการทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี(  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ที,เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั(ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื,นที,ใดที,รับผิดชอบเกี,ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดเหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
5. สอบทานและใหค้วามเห็นเกี,ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบาย

การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ  รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง ที,มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. สอบทานการบริหารความเสี,ยงของบริษทั 
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั(ง เลิกจ้างบุคคลซึ, งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที,ได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื,อทาํหน้าที,สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั(งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ @ ครั( ง 

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ,งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ @ ครั(ง 
11. สอบทานรายงานที,เกี,ยวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
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12. สอบทานกรอบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั,นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวนอยา่งน้อย C ท่าน และตอ้งมีกรรมการ

อิสระอยา่งน้อยกึ,งหนึ,ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
B นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
C พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
D นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที,ไดรั้บการแต่งตั(ง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ, งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
อาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, @f/2563 วนัที, @f พฤศจิกายน 2563 ไดพ้จิารณาทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี(  

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลเพื,อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง

ตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี   
1.3 พิจารณาสรรหากรรมการที,มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป เพื,อนาํเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทั 
แลว้แต่กรณี โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที,เป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจ   

1.4 กําหนดแผนพฒันากรรมการให้มีความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัหน้าที,กรรมการ อย่างต่อเนื,อง และจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ใหรั้บทราบขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย นาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื,อขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้  
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2.2 พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล และกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 
เพื,อนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนสัประจาํปีของกลุ่มบริษทั 
เพื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.4 พิจารณาเงื,อนไขการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที,บริษทัมีการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที,ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั(งนี(  ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที,จะได้รับจดัสรร
หลกัทรัพยเ์กินกว่าร้อยละหา้ (5)  

3. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง เพื,อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

4. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี 
5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง หรือตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม 
6. ปฏิบติัหนา้ที,อื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและที,กฎหมายกาํหนด หรือตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจาก

ภายนอก ซึ,งไดรั้บการแต่งตั(งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน 5 คน 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายธีรเดช จารุตั(งตรง ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
B นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสี,ยง 
C ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/B กรรมการบริหารความเสี,ยง 

หมายเหตุ:   
/B ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บการแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ที,เป็นผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก  

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี,ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัที,ไดรั้บการแต่งตั(ง นอกจากพน้
ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความสี,ยงอาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 
  ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, @f/256C วนัที, 1f พฤศจิกายน 256C ไดพ้จิารณาทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณากลั,นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี,ยงโดยรวมของบริษทั ซึ,งครอบคลุมถึงความเสี,ยงที,สําคญั 
เช่น ความเสี,ยงดา้นการเงิน ความเสี,ยงดา้นการลงทุน ความเสี,ยงในการดาํเนินธุรกิจ ความเสี,ยงในการทุจริตคอร์รัปชั,น 
เป็นตน้ รวมทั(งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี,ยงที,มีประสิทธิผลและการ
ปฏิบติัตามนโยบายที,กาํหนด เพื,อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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2. กาํหนดกลยทุธ์ แผนบริหารความเสี,ยง และทรัพยากรที,ใชใ้นการบริหารความเสี,ยงของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเสี,ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

3. กาํกบัดูแล จดัใหมี้การดาํเนินการบริหารความเสี,ยงที,ครอบคลุมถึงความเสี,ยงที,สาํคญั เพื,อให้มั,นใจไดว่้า บริษทัมีกลยุทธ์
และกระบวนการบริหารความเสี,ยงที,ไดถู้กนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยูใ่นระดบัความเสี,ยงที,
องคก์ร   ยอมรับได ้

8. ผู้บริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ที,บริหาร รวมผูบ้ริหารในสายงานบญัชี

และการเงิน หน้าที,ความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คือ การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายตามที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด รวมถึงการดาํเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจาํปีที,
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งที, C/BFHD วนัที, @@ มีนาคม BFHD ไดพ้ิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและอนุมติัปรับ
โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์หร้ายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที,บริหาร มีผลตั(งแต่วนัที, @B มีนาคม BFHD เป็นตน้ไป และแต่งตั(ง
ผูบ้ริหารเพิ,มเติม @ ท่าน ไดแ้ก่ นายภสัร์พงษ ์หวงัธาํรงใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

ผูบ้ริหารมีจาํนวน h ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
B นายพรศกัดิi  ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
C นายธนัยา หวงัธาํรง รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานตลาดและขาย 
D นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
F นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ CE 
H นายภราดร แพร่ภทัร ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม @ 
n นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม B 
h นายภสัร์พงษ ์หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
1. ร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที,สําคญัของบริษทั รวมทั(งพิจารณาประเด็นความเสี,ยงที,

อาจจะเกิดขึ(น 
2. ถ่ายทอดวิสยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ที,กาํหนด เพื,อใหผู้บ้ริหารนาํไปปฏิบติัให้เกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาํเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที,สําคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน 

แผนงานบริษทั และงบประมาณของบริษทั ที,กาํหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี,อาจเกิดขึ(น รวมถึงรายการที,เกี,ยวโยงกนั 
6. ร่วมกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี,ยงอยา่งครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที,มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการความเสี,ยง 
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ทั(งนี(  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที, ทจ.23/2551 เรื,องกาํหนดบท
นิยามผูบ้ริหารเพื,อการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซึ, งแก้ไขเพิ,มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ริหารทั(ง 8 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงันี(  

1. ไม่มีประวติัการทาํผดิอาญาในความผดิที,เกี,ยวกบัทรัพยซึ์,งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที,ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
อนึ, ง กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที,มีลกัษณะของการขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์, กจ.3/2560 เรื,องการกาํหนดลกัษณะความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั 

สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี(  
เรื'อง คณะกรรมการ

บริษัท 

กรรมการผู้มีอาํนาจลง

นาม 

ประธานเจ้าหน้าที'

บริหาร 

@. การอนุมติัแผนการดาํเนินงานและแผนงบประมาณประจาํปี/แผนอตัรากาํลงั
คน 

� - - 

B. การกูเ้งิน และออกตราสารหนี( ต่อครั( ง � - - 
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือสาํคญัเกี,ยวกบัการเงิน
ต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นตารางอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

� � - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั � - - 
5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 แผนการลงทุนประจาํปี/แผนการร่วมทุนจดัตั(งบริษทัยอ่ยหรือในเครือ 
     5.2 การลงทุนตามแผนการลงทุนประจาํปี 
     5.3 การลงทุนนอกแผนการลงทุนประจาํปี 

 
�  

� เกิน 4 ลบ. 
� เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 4 ลบ. 
�ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 2 ลบ. 
�ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.การอนุมติัทาํรายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยที,ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

� เกิน 4 ลบ. �ไม่เกิน 4 ลบ. - 

7. การขายทรัพยสิ์น � เกิน 2 ลบ. - �ไม่เกิน 2 ลบ. 
8. การตดัหนี(สูญ � เกิน 1 ลบ. - �ไม่เกิน 1 ลบ. 
9.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหนึ,งคาํสั,งซื(อ/การอนุมติัวงเงินสินเชื,อ
ลูกคา้ 

� เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. 

10. การอนุมติัการขอซื(อและสั,งซื(อสินคา้ � เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. 
11. อาํนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที,กาํหนด � เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 0.5 ลบ. 
12. การอนุมติัการขอซื(อเพื,อใชง้านและซ่อมแซม � เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 2 ลบ. 

  
 ทั(งนี(  การอนุมติัรายการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศเรื,องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัและบริษทัย่อยที,ผ่านการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที,คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร หรือบุคคลที,อาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) กบับริษทัหรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที,เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึ, งการอนุมติัใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื,อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที,ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด 
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9. คณะอนุกรรมการเพื'อพฒันาความยั'งยืน 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั(งที, h/256C วนัที, @h กนัยายน 256C ได้พิจารณาแต่งตั(งคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันา
ความย ั,งยนื เพื,อพฒันากระบวนการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความยั,งยนืทั(งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ,งแวดลอ้ม  

คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 
B นายพรศกัดิi  ชุนหจินดา คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 
C นายธนัยา หวงัธาํรง คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 

 โดย แต่งตั(ง ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการบริษทั และ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความยั,งยนื  
โดยกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที, และความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความยั,งยนื ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณากาํหนดนโยบาย คดัเลือกประเด็น กาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณ ดา้นการ
พฒันาความย ั,งยนืของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพื,อนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความยั,งยนื ทั(งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ,งแวดลอ้ม และรายงานผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ เป็นประจาํอยา่งน้อยไตรมาสละ 
1 ครั( ง 

3. สนบัสนุนการสื,อสารใหพ้นกังานทุกระดบั กรรมการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร รับรู้ เขา้ใจและเกิดความตระหนกั
ในดา้นการพฒันาความยั,งยนื รวมถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ,งแวดลอ้ม 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดา้นการพฒันาความยั,งยนื เพื,อเปิดเผยต่อสาธารณชน 

;. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั#งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหนา้ที,พิจารณาสรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกบุคคล
ที,มีคุณสมบติัเหมาะสม ที,จะไดรั้บการเสนอชื,อคดัเลือกเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื,อทาํหน้าที,กาํกบัดูแลกิจการและ
กาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพื,อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที,มีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที,กาํหนดเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระ และ/หรือกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื,น นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและให้นาํเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั(งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี และคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาแต่งตั(ง แลว้แต่กรณี โดย
กาํหนดใหมี้การทบทวนหลกัเกณฑต์ามความเหมาะสม หรืออยา่งน้อยปีละ 1 ครั( ง ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ที,ประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงันี(  
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1. ให้ที,ประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั(งกรรมการ ซึ, งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอชื,อ
บุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี(  

(1) ผูถื้อหุน้หนึ,งรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยูท่ ั(งหมดตาม (1) เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั(ง โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ,งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที,ที,
ประชุมผูถื้อหุ้นต้องเลือกตั(ง ในกรณีที,บุคคลซึ, งไดรั้บการเลือกตั(งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการที,ที,ประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั(ง ให้ประธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ,มขึ(นอีกเสียงหนึ, งเป็นเสียง
ชี(ขาด 

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ, งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที,คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ,ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3. ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าที,บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื,อให้มีการ
แบ่งแยกหนา้ที,อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

4. ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที,ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที,ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,ยงัเหลืออยู ่

 คุณสมบัติของกรรมการ 
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา ที,มีคุณสมบติัดงันี(  

มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา Hh แห่งพรบ.มหาชนจาํกดั พ.ศ.BFCF (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) ไม่มีลกัษณะ
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที,จะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการในบริษทัที,มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น ตามมาตรา 
hK/C แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.BFCF (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงที,สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี,ยวกบัทรัพยที์,ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ที, 

2. มีคุณสมบติัที,หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง
การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบาย กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื,อสตัย ์และมีเวลาเพยีงพอที,จะอุทิศใหก้บัการปฏิบติัหนา้ที,กรรมการอยา่งเตม็ที, 

3. กาํหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 
บริษทั  
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4. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที,มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเกี,ยวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบัการตดัสินใจในการบริหารงาน ทั(งนี(  ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็น
อิสระ ดงันี(  

(1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,
อาจมีความขดัแยง้ 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที,ปรึกษาที,รับเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที,มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลที,
อาจมีความขดัแยง้ 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ 
(6) ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

  วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัว่าเหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษทัหรือไม่ และ

เสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั(งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างดงักล่าว เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายชื,อผูที้,มีคุณสมบติัสมควรเสนอชื,อเป็นกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลั,นกรองรายชื,อและประวติัของผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  
4. ดาํเนินการเพื,อให้มีการติดต่อสมัภาษณ์ผูที้,ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอ

รายชื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาและนาํเสนออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ในการสรรหารายชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาที,จะสร้างความ

มั,นใจว่า    ผูที้,ไดรั้บการสรรหาจะสามารถปฏิบติัหน้าที,ของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ที,สาํคญัสองประการ คือ 
การปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื,อสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื,อโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยมีโอกาสเสนอชื,อผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อแต่งตั(งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาที,เพียงพอในการพิจารณากลั,นกรอง
ตามกระบวนการที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื,อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั(นตอน
กระบวนการในการเสนอชื,อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั(งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื,อที,ระบุถึงข้อมูลที,
จาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั(งความเตม็ใจของผูที้,ไดร้ับการเสนอชื,อไวใ้นแบบเสนอชื,อนั(นดว้ย 

8. กลั,นกรองและตรวจสอบรายชื,อผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้,ถูกขึ(นบญัชีดาํหรือ
ถอดถอนจากบญัชีรายชื,อที,หน่วยงานเหล่านี(จดัทาํขึ(นรวมทั(งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที,ผ่านการกลั,นกรองและ
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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9. ในการเสนอชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื,อให้คณะกรรมการบริษทัใน
จาํนวนที,เหมาะสมเพื,อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามจาํนวนที,ตอ้งการ
แต่งตั(ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื,อและประวติักรรมการที,จะพิจารณาแต่งตั(งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีที,มีการเสนอชื,อกรรมการที,พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นใหผู้ถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายชื,อกรรมการใหผู้ถ้ือหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื,อให้
ผูถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที,ประชุม 

13. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรก 

 เมื,อผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที,
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื,อลงมติแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป   

ทั(งนี(  ที,ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดคนหนึ,งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี,ของจาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ, งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของ
จาํนวนหุน้ที,ถือโดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษทัหรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั(งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า @ ใน C ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย C คน  
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี(  
 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
 นิยามกรรมการอิสระของบริษทัที,กาํหนดเท่ากบัขอ้กาํหนดขั(นตํ,าของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ, งเป็นไปตามเกณฑ์ที,ประกาศโดยคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน มี
รายละเอียดดงันี(  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั(งนี(  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้,เกี,ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั(นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที,ปรึกษาที,ได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั(งเป็น
กรรมการอิสระ ทั(งนี(  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที,กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที,ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ,งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที,มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามากฎหมายในลกัษณะที,เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี,นอ้ง และบตุร รวมทั(งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื,น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที,
จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย       

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที,มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชีซึ, งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้ับแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั(งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที,มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้,มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที,กระทาํเป็นปกติเพื,อ
ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี,ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ(าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี( สิน รวมถึงพฤติการณ์อื,น
ทาํนองเดียวกนั ซึ,งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนี( ที,ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ, งตั(งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์,มี
ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั(งแต่ยี,สิบลา้นบาทขึ(นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ,ากวา่   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ,งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ,งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที,มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั(นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งขึ(นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ, งเป็นผูที้,
เกี,ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที,มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที,มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที,มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที,ปรึกษาที,รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ,งของจาํนวนหุ้นที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทัอื,นซึ, งประกอบกิจการที,มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที,มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั(งใหเ้ป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
ทั(งนี(  บุคคลที,บริษทัฯ แต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที,มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที,กาํหนดตามขอ้ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษทัฯ หากคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นวา่การแต่งตั(งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที,และการให้ความเห็นที,เป็นอิสระ   
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 การนําเสนอแต่งตั#งกรรมการโดยที'ประชุมผู้ถือหุ้น 
 โดยบริษทัจะนาํเสนอขอ้มูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมเพื,อประกอบการพิจารณาวาระ
แต่งตั(งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระประกอบดว้ย ประเภทกรรมการที,เสนอ ตาํแหน่งปัจจุบนั วนัเริ,มตน้และ
จาํนวนปีที,เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุน้ (ทางตรงและทางออ้ม) ประวติัการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทาํงาน รวมถึง
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและมิใช่บริษทัจดทะเบียน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี)  และในกรณีที,เสนอ
ชื,อกรรมการที,พน้วาระใหก้ลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ,ง จะมีขอ้มูลเพิ,มเติมเรื,องจาํนวนครั( งที,เข้าประชุม รวมถึงผลงานของ
กรรมการในรอบปีที,ผ่านมาเพื,อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเสนอชื,อบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั(งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั(งต่อไป 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ,ากว่าสามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,เหลืออยู ่และบุคคลที,เขา้เป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
เพียงเท่าวาระที,เหลืออยูข่องกรรมการที,ออกไป 

A. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษทักาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทั ประเภทและขนาดของ

ธุรกิจ พิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื,นในประเภทอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกนั ประสบการณ์ 
บทบาท ภาระหนา้ที, ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าตอบแทนที,สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการที,มีคุณสมบติัเหมาะสมมาเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื(องตน้ตามแนวทางปฏิบติัที,ดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
BFHC เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี(  

1) ค่าตอบแทนประจาํรายเดือน  
2) ค่าเบี(ยประชุมต่อครั( งที,มาประชุม  
3) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัและเงินปันผลที,จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูงที,เป็นธรรมและเหมาะสม เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี โดยคาํนึงถึงโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที,สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที,รับผิดชอบ ผลดาํเนินงานของบริษทั สถานะทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลค่าตอบแทนในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกนั อา้งอิงขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที,ไดรั้บ
ความเชื,อถือ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี,ยอตัราเงินเฟ้อ เป็นต้น เชื,อมโยงกับเป้าหมายและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดับสูงรายบุคคล (Key Performance Indicator) ประจาํปี โดย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูใ่นรูปแบบของเงินดือน โบนสั และค่าบริหารงาน   
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   3. ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนกรรมการ  
   @. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที,เป็นตวัเงินอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี(ยประชุม และโบนสักรรมการ มี
รายละเอียดดงันี(  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/C ค่าเบี#ยประชุม/ครั#ง/D โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท    

ประธาน BF,fff 22,500 อตัรา B.F% ของเงินปันผล
จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการ 12,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธาน 20,000 18,000 - 
กรรมการ - 12,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

ประธาน 15,000 18,000 - 

กรรมการ - 12,000 - 

คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง    

ประธาน 15,000 18,000 - 

กรรมการ - 12,000 - 
 หมายเหตุ:  

/C ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที,ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า @ ตาํแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนใน
ตาํแหน่งที,คา่ตอบแทนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียว 

 /D ค่าเบี(ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที,เขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี BFHC เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC อนุมติัหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี(ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ทั(งนี(  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่าย
โบนสักรรมการเช่นเดียวกบัปีที,ผ่านมา โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดย
คิดตามสดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที,กรรมการไดรั้บแต่งตั(ง
ระหว่างปีหรือแทนกรรมการที,ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที,มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่าย
โบนสั 

โดยค่าตอบแทนที,จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 256C ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนจาํนวน 0.86 ลา้นบาท ค่าเบี(ยประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 2.BK ลา้นบาท และโบนสักรรมการประจาํปี 2562 จาํนวน 1.25 ลา้นบาท 
รวมจาํนวน 4.4f ลา้นบาท สาํหรับโบนสักรรมการประจาํปี 256C เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ที,ไดร้ับการอนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นจาํนวนเงิน 1.2n ลา้นบาท ซึ, งเมื,อรวมกบัค่าตอบแทนรายเดือนและเบี(ยประชุมปี 256C แลว้เป็นจาํนวน 4.4B ลา้นบาท ซึ,งไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ทั(งนี(  โบนสักรรมการปี 2563 จาํนวนดงักล่าว จะนาํเสนอขออนุมติัจากที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2564 ในวนัที, 26 เมษายน 2564 

B. บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื,นๆ 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สาํหรับปี 256C ดงันี(  
            หน่วย:บาท 

ลาํดับ กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าเบี#ยประชุม โบนัส ค่าตอบแทน 

    รายเดือน/8 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  รวม 

      บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร ปี F89F/9   

            ความเสี'ยง     

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ       200,000       247,500               -       90,000               -        197,383               734,883  
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล       160,000       165,000     108,000      60,000               -        131,589               624,589  
3 นายสันติ เนียมนิล         96,000       165,000       72,000              -                -        131,589               464,589  
4 ดร.พลัลภา เรืองรอง         96,000       165,000       72,000              -                -        131,589               464,589  
5 พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี         96,000       165,000  -      60,000               -        131,589               452,589  
6 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง       120,000       165,000  -              -        90,000       131,589               506,589  
7 นายชวลิต หวงัธาํรง         96,000       165,000  -      48,000               -        131,589               440,589  
8 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์                 -        165,000  -  -       60,000       131,589               356,589  
9 นายธนัยา หวงัธาํรง                 -        165,000  -  -               -        131,589               296,589  
10 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ                 -   -  -  -       60,000  -                 60,000  
   ค่าตอบแทนรวม       864,000    1,567,500     252,000    258,000     210,000    1,250,095            4,401,595  

หมายเหตุ:  
/F ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที,ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า @ ตาํแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตาํแหน่งที,
ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียว ตามมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ มีผลวนัที, Bh เมษายน BFHC เริ,มจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนตั(งแต ่เดือนพฤษภาคม BFHC  
/H โบนสักรรมการบริษทัจากผลการดาํเนินงานปี BFHB จ่ายให้แก่กรรมการบริษทัในเดือนพฤษภาคม BFHC ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี BFHC 
เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC 

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยแลว้ ปี 256C มีกรรมการที,ไดรั้บค่าตอบแทน
จากการเป็นที,ปรึกษา ไดแ้ก่ ดร.พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บการแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยืน 
รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเดินทาง @f,fff บาทต่อครั( งที,มาประชุม ไดร้ับค่าเดินทางรวมจาํนวน Cf,fff บาท นายชวลิต หวงัธาํรง 
ไดรั้บค่าที,ปรึกษาดา้นกลยทุธ์แก่ฝ่ายบริหาร จาํนวน 1,320,000 บาท นายธีรเดช จารุตั(งตรง ไดรั้บค่าที,ปรึกษา จากบริษทัย่อย “บจก.
ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 1,140,000 บาท และผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บค่าที,ปรึกษาดา้นบริหารความเสี,ยงแก่ฝ่าย
บริหาร จาํนวน 180,000 บาท  
 ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดการกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ 
“การประชุมของคณะกรรมการบริษทั” 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
 ค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของเงินเดือนโบนสัและค่าบริหารงาน 
 ในปี 256C บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัย่อย รวมจาํนวน 8 คน เป็น
จาํนวนเงินรวม @n.hh ลา้นบาท 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 256C ปี 256F 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน 8 @C.@@ 8 12.53 
โบนสัและค่าบริหารงาน/n 8 4.08 8 2.58 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 8 f.HK 8 0.67 

รวม 8 @n.hh 8 15.78 
หมายเหตุ:  
/n โบนสัและค่าบริหารประจาํปี 256B จ่ายใหผู้บ้ริหารในปี 256C  

 
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที'ได้รับแต่งตั#งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 
กรรมการและผูบ้ริหารที,ไดรั้บแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบี(ยประชุม สรุปดงันี(  

ลาํดับ รายชื'อ 

ปี 2563 

บริษัทย่อย 

ค่าเบี#ยประชุมรวม  

(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดียม บจก. ผล วอเตอร์ 

จํานวนครั#ง 

ที'ประชุม 

ค่าเบี#ยประชุม 

(บาท) 

จํานวนครั#ง 

ที'ประชุม 

ค่าเบี#ยประชุม 

(บาท) 

1 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง D/D         H0,000  -                    -                          60,000  

2 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  -                   -   6/6         90,000                         90,000  

3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 6/6           60,000  6/6           60,000  120,000 

4 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุพผา/h B/B           C0,000    6/6           60,000  90,000 

5 นายปโยธร มุง้ทอง H/H           60,000   -                   -                           60,000  

รวม           210,000  
 

        210,000                       420,000  

หมายเหตุ:  
/h นางสาวประไพพิศ วิริยะบุพผา ไดรั้บแตง่ตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัยอ่ย แทนนายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการที,ลาออก    มีผลตั(งแต่
วนัที, 28 กนัยายน 2563  
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9. บุคลากร 
  จาํนวนบุคลากร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั(งสิ(นจาํนวน @KK คน โดยมีรายละเอียดดงันี(  

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร 

ปี 2563 ปี 2562 

1. ฝ่ายบริหาร h h 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน @ @ 
3. สาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร F F 
4. ฝ่ายขาย 6n 6F 
5. ฝ่ายการตลาด 12 @F 
6. ฝ่ายจดัซื(อและคลงัสินคา้ 39 38 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 22 BB 
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 9 h 
9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 D 
10. สาํนกังานสนบัสนุนสาขา @D @2 
11.ฝ่ายขายและวศิวกรรมในธุรกิจนํ(า @h 26 

รวม LMM 204 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,ไม่ใช่ตวั

เงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เบี(ยขยนั เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินสาํรองเลี(ยงชีพ 
ประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ และสวสัดิการอื,นๆ   

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และสวสัดิการอื,นๆ รวม 
@@F.DD ลา้นบาท และปี 2562 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 114.12 ลา้นบาท  

การเปลี'ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที,ผา่นมา 
 ปี 2563 มีพนกังานลาออก B@ คน และมีพนกังานใหม่ @h คน 

ปี 2562 มีพนกังานลาออก 38 คน และมีพนกังานใหม่ 35 คน 
 ปี 2561 มีพนกังานลาออก 27 คน และมีพนกังานใหม่ 42 คน 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที'สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที'ผ่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที,สาํคญัในรอบระยะเวลา C ปีที,ผา่นมา 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัให้ความสาํคญัในเรื,องของการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื,อง เพื,อเพิ,มศกัยภาพของพนกังานในการที,จะดาํเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และเพื,อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สากล โดยบริษทัมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน เพื,อเพิ,มความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการทาํงานดา้นต่างๆ การพฒันาบุคลากรของบริษทั สามารถดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดใ้นรายงานความย ั,งยนื 2563 


