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นิยาม 

บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมกำรบรษิทั หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษิทั ไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั หมำยถงึ ประธำนกรรมกำรบรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรบรษิทั หมำยถงึ กรรมกำรบรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมกำรบรหิำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

หมำยถงึ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู หมำยถงึ ประธำนกรรมกำรบรษิทัไปจนถงึรองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร หมำยถงึ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขำนุกำรบรษิทั หมำยถงึ เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ผูบ้รหิำร โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดตำ่ง 
ๆ ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำร 12 ท่ำน ดงันี้  

1. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ 
2. ดร. บุญเทพ นำเนกรงัสรรค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
3. นำยธนพฒัน์ ผูพ้ฒัน์   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ   
4. นำยชยัวุฒ ิ จ ำนงสุทธเสถยีร กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ  
5. นำยจมุพต กำญจนปัญญำคม  กรรมกำรอสิระ 
6. นำยวศิษิฎ ์ คทูองกุล  กรรมกำรอสิระ  
7. นำยชวลติ ถนอมถิน่ กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
8. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 
9. นำยไชยำ วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำร 
10. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำร 
11. ดร. กระหยิม่ ศำนตต์ระกูล กรรมกำร 
12. นำยธนวฒุ ิ ศรินิำวนิ  กรรมกำร 

 ทัง้นี้ นำงพรทพิย ์ คงแสงภทัร ์เป็นเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร โดยคณะกรรมกำรบรษิทั จะประกอบดว้ย 
- กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และ/หรอื 
- กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร และ 
- กรรมกำรที่มไิด้เป็นผู้บรหิำร ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ำ  1 ใน 3 ของกรรมกำร

ทัง้หมดและมจี ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอสิระและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ
หนึ่งของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. กรรมกำรทุกท่ำนจะต้องมคีุณสมบตัิเป็นไปตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน 

3. กรรมกำรที่เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่ำง  ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทัง้มปีระสบกำรณ์ที่
เหมำะสม และเป็นผูท้ีม่วีจิำรณญำณทีด่ ีปรำศจำกควำมล ำเอยีง มคีวำมเทีย่งธรรมในกำรปฏบิตังิำน ซึ่งอำจ
รวมบุคคลจำกสำขำอำชพีใดกต็ำมที่ได้รบัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่ง
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แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรน ำเสนอเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรที่
ด ำรงต ำแหน่งเป็นครัง้แรกของบรษิทั 

4. คณะกรรมกำรบรษิทั เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเป็นประธำนกรรมกำร 
5. คณะกรรมกำรบรษิทั เลอืกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

บรษิทั จะเป็นกรรมกำรหรอืไม่กไ็ด ้
6. จ ำนวนองค์ประชุมชัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร ต้องมกีรรมกำรอยู่ไม่

น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4  ท่ำน และเป็น

กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมกีรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน และมกีรรมกำรทีม่ี
คุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 6  ท่ำน โดยกำรมกีรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 12 
ท่ำน ส่งผลใหก้ำรบรหิำรมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจ ก ำกบักำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหม้คีวำมโปร่งใส และสำมำรถ
รกัษำผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยส่วนรวมได ้

ทัง้นี้ ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 10 มถิุนำยน 2563 มมีติก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองผูถ้อืหุน้  
2) พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พระรำชบญัญตัิ

บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ
อื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

3) พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร โดยเลอืกจำกกรรมกำรของบรษิทัและผู้บรหิำร พร้อมทัง้ก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ คณะกรรมกำรบรหิำร 

4) พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้ม
ของกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึ
ประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

5) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรบรษิทั ซึง่มอี ำนำจผกูพนับรษิทัได้ 
6) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ ำเนินกจิกำรของบรษิทั ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอือำจมอบ

อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมอี ำนำจ และ/หรอื ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร  ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิทั อำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ ำนำจนัน้ ๆ ได ้

7) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำร กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั เวน้แต่ในกรณีทีร่ำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ในกำรพิจำรณำอนุมตัิดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8) พจิำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำอนุมตัดิงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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9) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่ำบรษิทัมกี ำไรพอสมควรทีจ่ะท ำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำว
ต่อไป 

10) มีหน้ำที่ก ำหนดวิสยัทศัน์ นโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำย
บรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

11) รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีำรเปิดเผยขอ้มลูที่
เป็นสำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น มมีำตรฐำนและโปร่งใส 

12) ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร เพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนุมตั ิ

13) ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO) และพจิำรณำปรบัอตัรำเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี 

14) ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และกำรควบคุม
ภำยในทีเ่หมำะสม 

15) พจิำรณำตดัสนิในเรื่องทีม่สีำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกจิโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำร
บรหิำร กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ และรำยกำรอื่นใดทีก่ฎหมำยก ำหนด 

16) ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัใินกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนของ
บรษิทัใหค้ณะหรอืบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสม และใหเ้ป็นไปตำมขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัท ำเป็น
คู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร และใหม้กีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17) ดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถช ำระหนี้ และกลไกทีจ่ะสำมำรถกอบกู้
ฐำนะทำงกำรเงนิได้ ในกรณีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงิน ตลอดจนดูแลให้พนักงำนมคีวำมรู้ควำม
เขำ้ใจกำรบรหิำรจดักำรเงนิ และกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

18) พจิำรณำและอนุมตัผิลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบรษิทัเทยีบกบัแผนและงบประมำณและ
พจิำรณำแนวโน้มระยะต่อไปของปี 

19) จดัใหม้รีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชทีีเ่ชื่อถือได ้รวมทัง้ดูแลจดัใหม้กีระบวนกำร
ในกำรประเมนิควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

20) ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิำรณำค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผูถ้อื
หุน้ในกำรพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้   

21) รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผูส้อบบญัชไีวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเรื่องส ำคญั ๆ ตำมนโยบำยขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบั
กรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

22) ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรทีก่ ำหนดไว ้
23) คณะกรรมกำรตอ้งประเมนิผลกำรปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยรวม 
24) รำยงำนส่วนได้เสยีของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกำรของ

บรษิทัทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้ทัง้นี้เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
25) สนับสนุนและส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรม และน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้หเ้กดิมูลค่ำเพิม่แก่ธุรกจิ

พรอ้มทัง้ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทั 
26) จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงเหมำะสม พรอ้มทัง้ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำผูถ้อื

หุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั 
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27) ก ำหนดจดัท ำและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัติ่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีไ่ดจ้ดัท ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรและพจิำรณำทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

28) ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งและพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัอนัอำจเกดิขึน้ก ำหนดแนวทำง
ในกำรจดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำว และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ 

29) ก ำหนดนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลกำรจดักำรขอ้มูลลบั เพื่อไม่ให้เกิดขอ้มูลรัว่ไหลกำรรกัษำควำมลบัของ
ขอ้มลูลบั 

30) ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบั 
จรยิธรรมทำงธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัและแนวปฏิบตัิต่ำง  ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของบรษิทั จดัใหม้แีนวทำงด ำเนินกำรทีช่ดัเจนกบัผู้ประสงค์จะแจง้เบำะแส หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ หรอืผ่ำนทำงอีเมล์ขงบรษิัทหรอืทำงโทรศพัท์ หรอืทำงไปรษณีย์มำยงัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยบรษิทัมกีลไกในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยใหเ้ป็นถอืนโยบำยในกำรเกบ็ควำมลบัขอ้มลู
ของผูแ้จง้เบำะแส 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทัและวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัใหก้ระท ำโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
2) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรอำจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรอืครำวละ

หลำย ๆคน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสียงที่มีตำมข้อ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร เพื่อใหผู้ใ้ดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง 
พ.ร.บ. มหำชน ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนัน้) 

3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั เกนิจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัทีม่หีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ให้มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั กล่ำวคอื ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลอืกให้
กลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีได ้

5) นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั หรอื กฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกก่อนถงึครำวออกตำมวำระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกว่ำสำมในสี ่(3/4) 

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 
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6) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทั โดยกำรลำออกนัน้จะมผีลนับตัง้แต่วนัทีใ่บลำ
ออกไปถงึบรษิทั กรรมกำรซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนทรำบ
ดว้ยกไ็ด ้

7) ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดหรือกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทนมติของคณะกรรมกำรตำม
ควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลอือยู่ 

8) กรรมกำรของบรษิัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัอื่น ต้องรบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงันี้  

1.   ดร. บุญเทพ นำเนกรงัสรรค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
2.   นำยธนพฒัน์ ผูพ้ฒัน์   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
3.   นำยชยัวฒุ ิ จ ำนงสุทธเสถยีร กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

หมำยเหตุ : กรรมกำรตรวจสอบ ที่มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  คือ  นำยชยัวุฒ ิจ ำนงสุทธ
เสถียร ซึ่งจบกำรศึกษำปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี สำขำบัญชี  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์  โดยมปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 
- ปี 2562 – ปัจจุบนั  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
- ปี 2562 – ปัจจุบนั   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั  
- ปี 2561 – ปัจจุบนั   ด ำรงต ำแหน่งหุน้ส่วนฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั 
- ปี 2559 – ปัจจุบนั    ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บรษิทั เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์ จ ำกดั  
- ปี 2555 – ปัจจุบนั  ด ำรงต ำแหน่งอนุกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรณ สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถมัภ์ 
- ปี 2542 -2560  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชี บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จ ำกดั 

โดยมีนำงพรทพิย์ คงแสงภทัร์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่17 มถิุนำยน 2563 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั จะต้องไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัท ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท และมคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวำมรู้ด้ำนกำรบญัชแีละกำรเงนิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัที่มมีตแิต่งตัง้ และเมื่อครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดมิ
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ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหมแ่ทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดย
กรรมกำรตรวจสอบทีส่รรหำมำไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระและมคีุณสมบตัเิป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้ 

คุณสมบตัคิณะกรรมกำรอสิระ 

1. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัท  หรอืบรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำ
ที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

2. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมกำร
อสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย  

3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ำม
ดงักล่ำว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

5. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผู้ทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

8. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  
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9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
  

คุณสมบตัคิณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมลีกัษณะและคุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระดงันี้ 

1.  ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทั 
2. มหีน้ำที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบตัิและ

ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอที่สำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

4. กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระและมคีุณสมบัตเิป็นคณะกรรมกำรอสิระดงันี้ 
4.1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

4.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ 
ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมขอบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อสิระ 

4.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนไดร้บั
กำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

4.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม 
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หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

4.7 ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

4.8 ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
อื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย 

4.9 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
5. เป็นผูท้ีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็ หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย

ได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

6. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
7. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อให้มัน่ใจว่ำ มคีวำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
เพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้
รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2) สอบทำนให้บรษิัทมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  
ใหม้คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะใหม้กีำรสอบทำนหรอืตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิง่ส ำคญั พร้อมทัง้น ำขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรปรบัปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคุมภำยในทีส่ ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และ
ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

3) สอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ นโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัช ีรวมถงึพจิำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษิทัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัตำมวธิกีำรและมำตรฐำนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
6) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ในเรื่องดงักล่ำวใหม้คีวำมถูกตอ้งและ
ครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

7) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 
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8) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 
9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิัท 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
10)  ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
11)  ในกำรปฏบิตัิงำนตำมขอบเขตหน้ำที ่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชญิใหฝ่้ำยจดักำรผู้บรหิำร หรอื

พนักงำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสำรทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้งหรอืจ ำเป็น 
12)  ใหม้อี ำนำจว่ำจำ้งทีป่รกึษำ หรอืบุคคลภำยนอกตำมระเบยีบของบรษิทัมำใหค้วำมเหน็หรอืใหค้ ำปรกึษำใน

กรณีจ ำเป็น 
13)  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมนิ

พรอ้มทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตังิำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี 

14)  พจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
15)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำน ดงันี้  

1.  นำยชวลติ ถนอมถิน่ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำรบรหิำร 
4. นำยไชยำ วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยนำวนิ  ป้องแกว้  กรรมกำรบรหิำร 
6. นำงเมชญำ  แกว้ดวงด ี กรรมกำรบรหิำร  

ทัง้นี้ นำงสำวกนกศร สงัค ำพนัธ ์ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

 



กฎบตัรคณะกรรมกำร บรษิทั ไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 12 
 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บรหิำร
จ ำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม โดยมีจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
รวมกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ (5) คน 

2. คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ประธำนกรรมกำรบรหิำรอำจเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. ประธำนกรรมกำรบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนักบัประธำนกรรมกำรบรหิำร 
5. ประธำนกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดยประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผู้
บรหิำรงำน และหรอืพนักงำนในระดบับรหิำร รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร 

2) ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ในกำรด ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร
ต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำร ส่วนกำรลงมติของคณะ
กรรมกำรบรหิำรต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขำ้งมำกจำกทีป่ระชุม และคะแนนเสยีงดงักล่ำวทีน่ับไดอ้ย่ำงน้อยกึ่ง
หนึ่งจำกคะแนนเสยีงของคณะกรรมกำรบรหิำรทัง้หมด 

3) พจิำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัขิองแต่ละบุคคลใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และจดัให้มกีำร
แบ่งแยกหน้ำทีท่ีอ่ำจเอือ้ใหเ้กดิกำรท ำทุจรติออกจำกกนั รวมถงึกำรก ำหนดขัน้ตอน และวธิกีำรท ำธุรกรรมกบั 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัหิลกักำร รวมถงึควบคุมใหม้กีำรถอืปฏบิตัิ
ตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้     

4) พจิำรณำงบประมำณประจ ำปีและขัน้ตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ
ควบคุมดแูลกำรใชจ้่ำยตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ 

5) พจิำรณำปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้หมำะสม เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
6) พจิำรณำอนุมตักิำรลงทุนและก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจในคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
7) พจิำรณำกำรท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีม่ผีลผกูพนับรษิทัตำมอ ำนำจในคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
8) รบัผดิชอบใหม้ขีอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำง ๆ ของบรษิทัอย่ำงเพยีงพอ เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร

บรษิทั ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีน่่ำเชื่อถอื เป็นไปตำมมำตรฐำนทีด่แีละโปร่งใส 
9) พจิำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบรษิทัและเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
10) พจิำรณำกำรด ำเนินธุรกจิใหม่หรอืกำรเลกิธุรกจิ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
11) ก ำกบัดูแลให้มขี ัน้ตอนให้ผู้ปฏิบตัิงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรอืกำรกระท ำที่ผดิปกติ หรอืกำรกระท ำผดิ

กฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงทนัท่วงท ีและในกรณีทีเ่หตุกำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญั 
จะตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ เพื่อพจิำรณำแกไ้ข ภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

12) ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งต้น หรอืตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั 
หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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13) กำรด ำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รบักำรลงมติ และ/หรอื อนุมตัิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัครัง้ถดัไป 

14) จดัใหม้กีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
ทัง้นี้ กรรมกำรบรหิำรจะไม่สำมำรถอนุมตริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยีหรอือำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
“นำยชวลติ ถนอมถิน่ หรอื นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช หรอื นำยสุรศกัดิ ์สเีขยีว หรอื นำยโกศล คงแดง กรรมกำร

สอง (2) ในสี ่(4) คนน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั” 
 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่17 พฤษภำคม 2565 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน ดงันี้ 

1.  นำยจุมพต กำญจนปัญญำคม  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/
      กรรมกำรอสิระ 

2.  นำยธนพฒัน์  ผูพ้ฒัน์    กรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำตอบแทน / 
      กรรมกำรอสิระ 

3.  นำยชวลติ  ถนอมถิน่   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้นี้ นำงพรทพิย ์ คงแสงภทัร ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรรวม

แล้วไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งต้องมกีรรมกำรอสิระเกนิกว่ำกึ่งหนึ่ง ทัง้นี้ ต้องมกีรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูม้ี

ควำมรูค้วำมสำมำรถหรอืควำมเชีย่วชำญในดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล โดยก ำหนดใหป้ระธำนคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรอสิระทีเ่ป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ขึน้เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำน 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดำ้นกำรสรรหำ 
1) ก ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะและกำรด ำเนินธุรกจิ

ขององคก์ร โดยกำรก ำหนดคุณสมบตั ิและควำมรูค้วำมช ำนำญแต่ละดำ้นทีต่อ้งกำรใหม้ ี 
2) สรรหำกรรมกำร เมื่อถงึวำระทีจ่ะต้องเสนอชื่อกรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั  พจิำรณำ โดยกำรสรรหำอำจ

พจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หรอืเปิดรบักำรเสนอชื่อจำกผูถ้ือหุน้ หรอืกำรใชบ้รษิทัภำยนอก



กฎบตัรคณะกรรมกำร บรษิทั ไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 14 
 

ช่วยสรรหำ หรอืพจิำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชพี หรอืกำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมำะสม เป็นตน้ 

3) พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อมำและคดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบตัิที่  
ก ำหนดไว ้

4) ตรวจสอบว่ำบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อนัน้มคีุณสมบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่ ำหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบุคคลดงักล่ำวมี

ควำมยนิดทีีจ่ะมำรบัต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัหำกไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูถ้อืหุน้ 
6) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำและบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ

อนุมตั ิ
7) พจิำรณำสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) และ

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ       
 

ดำ้นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
1) พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสม

ของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดยีวกบับรษิทัและก ำหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสมเพื่อใหเ้กดิผลงำนตำมทีค่ำดหวงั ใหม้คีวำมเป็นธรรม และ
เป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่่วยใหง้ำนของบรษิทัประสบผลส ำเรจ็ 

2) พจิำรณำทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และค่ำเบี้ยประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบตัิที่อุตสำหกรรมเดยีวกนัใช้อยู่  ผลประกอบกำรและ
ขนำดของธุรกิจของบรษิัทและควำมรบัผดิชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูทีบ่รษิทัตอ้งกำร  

3) พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) กรรมกำรผู้จดักำร (MD) รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) และตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) กรรมกำร
ผูจ้ดักำร (MD) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) ตำมหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยไดพ้จิำรณำ
ไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัคิ่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) ส่วนของกรรมกำร
บรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

5) ปฏบิตัภิำรกจิอื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกนิ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ี้ หมำยถงึ ช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ จนถงึวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป และกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรเสนอชื่อและแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อกีได้ 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 
(ข) ตำย 
(ค) ลำออก 
(ง) พน้ หรอืออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัดว้ยเหตุทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
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(จ) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
เมื่อกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้ 

กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง 

5. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่17 พฤษภำคม 2565 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน 
ดงันี้ 

1. นำยวศิษิฎ ์ คทูองกุล  ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง/ 
     กรรมกำรอสิระ 

2. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยไชยำ  วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 

ทัง้นี้ นำงเป่ียมลำภ  เกดิทะโสม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร
หรอืผูบ้รหิำรระดบัสูงทีม่ำจำกสำยงำนต่ำง ๆ รวมแล้วไม่เกนิ 5 คน  ทัง้นี้ ต้องมกีรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน มี
ควำมรูค้วำมช ำนำญดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำน 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565  มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1) ก ำหนดนโยบำยบรรษทัภบิำลใหค้รอบคลุมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีตลอดจนแนวปฏบิตั ิเพื่อสรำ้ง
ควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูค้นรอบขำ้งเพื่อประโยชน์
ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหก้จิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

2) ก ำหนดนโยบำยและโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโดยใหส้อดคล้องและ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย 

3) วำงกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหส้ำมำรถประเมนิ ตดิตำมและควบคุมควำม
เสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ มส่ีวนร่วม ในกำรบรหิำรและควบคุม
ควำมเสีย่ง  

4) ประเมนิควำมเสีย่งในระดบัองคก์ร และก ำหนดวธิกีำรบรหิำรควำมเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ รวมทัง้
ควบคุมดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไว้ 

5) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรบัปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพยีงพอที่จะ
ควบคุมควำมเสีย่ง 
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6) มอี ำนำจในกำรเรยีกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงหรอืแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทที่ให้ผู้ปฏิบตัิ งำนทุกระดบัมี
หน้ำที่บรหิำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อใหก้ำร
บรหิำรควำมเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 

7) รำยงำนผลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

8) จดัท ำคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ระบุควำมเสีย่งดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทัง้วเิครำะห์ และประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบบรษิทั 

9) จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนั หรอืลดควำมเสีย่ง ประเมนิผล และจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
10) จดัวำงระบบบรหิำรควำมเสีย่งแบบบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 
11) ปฏบิตังิำนอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร   
 

6. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเพื่อใหบ้รษิัทเจรญิเตบิโตและมัน่คง และให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก ำหนด (แลว้แต่กรณี) 

2. ก ำหนดภำรกจิ วตัถุประสงค ์แนวทำง นโยบำยของบรษิทัรวมถงึกำรควบคุมกำรบรหิำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ 
3. เป็นผูม้อี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ตดิต่อ ตลอดจนลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนังสอืแจง้ใด ๆ 

ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มอี ำนำจในกำรแต่งตัง้ว่ำจำ้ง โยกย้ำย กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน และกำรเลกิจำ้งพนักงำน ตัง้แต่

ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรลงไป 
5. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ / หรือ

คณะกรรมกำรบรษิทั 
6. มอี ำนำจเสนอแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
7. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

      ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จะต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและระเบยีบต่ำง ๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั
และจะไม่รวมถงึอ ำนำจ และ/ นหรอื กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมตัริำยกำรใดทีต่ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง หรอื
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง )กับตลำดทุนตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำ (มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทั ซึ่งกำรอนุมตัริำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื  
ที่ประชุมผู้ถือหุน้ )แล้วแต่กรณี (ตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทเพื่อพจิำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว หรอืกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 

7. กรรมการผู้จดัการ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
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อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. มอี ำนำจควบคุมกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื
คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบรหิำร ตำมล ำดบั 

2. พจิำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีทีฝ่่ำยบรหิำรจดัท ำ เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำ
อนุมตั ิรวมทัง้ควบคุมกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

3. พจิำรณำประเมนิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่ว่ำจำก
ภำยในหรอืภำยนอกบรษิทั 

4. มีอ ำนำจสัง่กำร ออกระเบียบ ประกำศค ำสัง่ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรจดัซื้อ จดัจำ้ง และใชจ้่ำยเงนิในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั
และค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และรำยจ่ำยลงทุนใหเ้ป็นตำมงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร ภำยในทีก่ ำหนด 

6. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรพัย์สินของบริษัทไปก่อภำระผูกพนัใดกบับุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั
กำรเงนิหรอือื่นใดเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรอนุมตักิ่อน 

7. พจิำรณำผลก ำไร และขำดทุนของบรษิทั กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงนิปันผลประจ ำปี โบนัส 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

8. ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ตำมกำรใหอ้ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทซึ่งอยู่
ภำยใตน้โยบำยคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวขำ้งต้น จะไม่รวมถงึอ ำนำจทีท่ ำใหก้รรมกำร
ผู้จดักำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตน หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตำมขอ้บงัคบับรษิทัและตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด) ทีท่ ำกบับรษิทั 

 

กำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวขำ้งต้น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรไม่สำมำรถ
กระท ำได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมำยจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นครำว ๆ ไป 

 
8. เลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั มขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1.  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั  
1.1  จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข)  หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
(ค)  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 เก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร และส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ด (7) วนัท ำกำรนับแต่วนัที่บรษิัทได้รบั
รำยงำน 
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1.3 จดัท ำระบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ ดูแลใหม้กีำร
เกบ็รกัษำเอกสำรดงักล่ำวหรอืหลกัฐำนดงักล่ำวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได ้ในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ หำ้ (5) ปี นับแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว  

        กำรเก็บรกัษำเอกสำรและหลกัฐำนขำ้งต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรกัษำด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอื
ระบบอื่นใดทีส่ำมำรถเรยีกดไูดโ้ดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำม 
      1.3.1   กำรใหข้อ้มลูประกอบกำรขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
      1.3.2   งบกำรเงนิและรำยงำนทีเ่กีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัหรอืรำยงำนอื่น 

 ใดทีต่อ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรอื มำตรำ 199 แห่งพระรำชบญัญตั ิ  
 หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 1.3.3   ควำมเหน็ของบรษิทัเมื่อมผีูท้ ำค ำเสนอซื้อหุน้ของบรษิทัจำกผูถ้อืหุน้เป็นกำรทัว่ไป    
1.3.4   กำรใหข้อ้มลูหรอืรำยงำนอื่นใดเกีย่วกบักจิกำรทีบ่รษิทัจดัท ำขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้หรอื 
        ประชำชนทัว่ไป ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 

1.4    ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดต่อไป 
1.5  ต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 

1.6   ต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบและควำมระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท ำ
ภำยใตส้ถำนกำรณ์อย่ำงเดยีวกนั โดย 

1.6.1  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปดว้ยควำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด 
ของบรษิทัเป็นส ำคญั 

          1.6.2  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ และ 
         1.6.3  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

    ทัง้นี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้เลขำนุกำร
บรษิทัคนใหม่ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัคนเดมิพน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

 
 

2.  หลกัในกำรปฏบิตังิำนของเลขำนุกำรบรษิทั 
เลขำนุกำรบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัยสุ์จรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตผิูถ้อืหุน้โดย 

2.1   กำรตดัสนิใจตอ้งกระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ 
2.2   กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 
2.3   กระท ำกำรโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส ำคญั 
2.4   กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ ของ 

บรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบรษิทัทีล่่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว หรอืใช้

ทรพัย์สนิหรอืโอกำสทำงธุรกิจของบรษิทัในลกัษณะทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏิบตัทิัว่ไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.6 ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรอืสญัญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั
บรษิทัหรอืพนักงำน หรอืลูกคำ้ของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นกำรขดัต่อกำรปฏบิตัติ่องำนในหน้ำทีข่องตน 

3.  กรณีทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 
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         แนวทำงกำรปฏบิตัใินกรณีทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดก้ ำหนดไว้ ดงัต่อไปนี้ 
3.1 ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั คนใหม่ภำยใน 90 วนั นับแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั คนเดมิ

พน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบตัิหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่

เลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 
3.3 ใหป้ระธำนกรรมกำรแจง้ชือ่เลขำนุกำรบรษิทัตอ่ส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 14 วนั  

นับแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 
3.4 ด ำเนินกำรแจ้งใหส้ ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทรำบถึงสถำนทีเ่ก็บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 

และ 1.2 
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เอกสารแนบ 1:  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-นามสกลุ      นายชยัวฒิุ จ านงสทุธเสถียร 

อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่ง กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้ 25 เมษำยน 2562  
เป็นกรรมการบริษทั 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ไม่ม ี
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
คณุวฒิุการศึกษา                          -   ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
                                            -   ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
                                            -   หลกัสตูรพฒันำผูส้อบทำนกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบญัช ี(EQCR) และ 
 ผูส้อบทำนกำรควบคมุคุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัช ี(Monitoring)  
 ในตลำดทุน 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ        -   Director Accreditation Program Class 161/2019, Thai institute of  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั       Director       
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
2562 - ปัจจุบนั                           -  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
                                              -  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2561 - ปัจจุบนั                      -  หุน้ส่วนฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบจก. เอเอสท ีมำสเตอร ์ 
2559 - ปัจจุบนั                      -  กรรมกำร บจก. เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์  
2555 - ปัจจุบนั                      -  อนุกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรรณ สภำวชิำชพีบญัชใีนพระ 
                                            บรมรำชปูถมัภ ์ 
2542 - 2560                         -  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบจก. ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ี 
 
 
 



กฎบตัรคณะกรรมกำร บรษิทั ไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 21 
 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 
 
คณุสมบติัต้องห้าม 1.  ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำ 
      โดยทุจรติ 
 2.  ไมม่ปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
      ในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 
 

กจิกำรอื่น 
 

- กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล 
ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- กรรมกำร บจก. เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ขง่ขนัหรอื 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 

-ไม่ม-ี 
 

 

 


