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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 
1.  วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้จงึมบีทบาทส าคญัต่อการสรา้งมูลค่าใหก้จิการรวมทัง้สรา้ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่โดยทัว่ไปคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัิ
ดงันัน้หน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการบรษิทัจงึแบ่งเป็น 2 ดา้น 
1) การก าหนดทศิทางนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษิัทเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทจะด าเนินงานไปใน

ทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
2) การตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและรบัผดิชอบผลการด าเนินงานของ

บรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัยงัมอี านาจและความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายขอ้บงัคบับรษิทัและมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัแสดงไวใ้นหวัขอ้ 5 เรือ่งอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 
2.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยประธานกรรมการรองประธานกรรมการ  (ถ้าม)ี และกรรมการ โดยมี

จ านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการของบรษิทัและการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพโดยเมื่อรวมแลว้มจี านวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิ
หรอืความสมัพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและตอ้งไมต่ ่ากวา่ 3 คน 

การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้นี้
จะตอ้งมคีวามโปร่งใสและชดัเจนโดยการพจิารณาจะตอ้งมปีระวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชพี
ของบุคคลนัน้ๆโดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 
3.  คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1) กรรมการบรษิัทต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถมคีวามซื่อสตัย์สุจรติมจีรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิและมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไวว้างใจให้บรหิาร
จดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

3) กรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นไดแ้ต่ทัง้นี้ในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้ง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบรษิัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
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4) กรรมการบรษิทัจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิัท หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วน
จ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่วา่จะท าเพือ่ประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5) กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรือ่ง
คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนัและไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถ
เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้

 
4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าว
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (ตามแต่กรณี) เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ให้กรรมการบรษิัทด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีและเมื่อครบก าหนดออกตามวาระอาจได้รบัพิจารณา
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัต่อไปได ้

3) ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในกฎบตัรนี้และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืนทัง้นี้ บุคคลซึ่งเข้ารบัต าแหน่งเป็น
กรรมการในกรณีดงักล่าวให้อยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิัทซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง 

4) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งจ านวน  1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้
ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

5) กรรมการอิสระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบรษิัทจะเห็นว่า
บุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

6) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบรษิัทหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัท

มหาชนจ ากัดหรอืมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้
บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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4) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัตามกฎบตัรนี้ 
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

6) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่
วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 

 
5.  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

นอกจากหน้าทีห่ลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถ้อืหุ้นตามทีไ่ดก้ล่าวมาแล้วอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
กรรมการบรษิทัยงัเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นซึง่รวมถงึการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สุจรติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญรวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ข้อบังคบับริษัท
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้นี้ เรื่องที่ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการเช่น
เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัเป็นตน้ 

2) ก าหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอ านาจอนุมัติ
ด าเนินการ แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิาร การจดัการและติดตามผลการด าเนินงาน ของฝ่ายบรหิาร
ของทัง้บรษิัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามนโยบายทางธุรกจิ 

3) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มที่ก าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั
และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน 

4) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถงึประกาศ
ขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

5) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบโดยมคีุณสมบตัติามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนรวมถงึประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลอืกจากกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร 

7) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ
เพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

8) พจิารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) หรอื ผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทั และเลขานุการบรษิทั ที่
มคีุณสมบตัเิป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร (CEO) หรอืผูบ้รหิารสงูสดุดงักล่าว 

9) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
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10) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจและ/หรอืภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ไดท้ัง้นี้ การมอบอ านาจตอ้ง
จดัท าเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชดัเจน และมกีารระบุขอบเขตอ านาจหน้าทีข่อง
ผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

11) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์และ/หรอืการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
เวน้แต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

12) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุ้นเมื่อเหน็ว่าบรษิัทมกี าไรพอสมควรที่จะท า
เชน่นัน้และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

13) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และงบการเงนิรวมรวมทัง้งบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบรษิัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

14) พจิารณาคดัเลอืกและใหค้วามเหน็ชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยและ/หรอื
บรษิทัรว่ม รวมทัง้พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อน
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

15) ด าเนินการใหบ้รษิัทและบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มาใชร้วมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

16) พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และ
ก ากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยง โดยมมีาตรการรองรบัและวธิี
ควบคุมเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

17) จดัให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุก
รปูแบบของบรษิทัและบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่าง
น้อยตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมกีารปรบัใช้นโยบาย
ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบรษิัทและบรษิัทย่อยมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

18) กรรมการบรษิทัมหีน้าที่รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเองและของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งให้บรษิทั
ทราบ รวมทัง้ก าหนดให้มกีารรายงานการมสี่วนได้เสยีของผูบ้รหิารและผูท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ตลอดจน
กรรมการและผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งและผูบ้รหิารและผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

19) มอบอ านาจให้กรรมการบรษิทัคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทัได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจ
นัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคล
ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม 
ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/
หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
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20) ดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้
ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

21) ส่งเสรมิให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทและบรษิัทย่อย เขา้ร่วมหลกัสูตรสมันาต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผูบ้รหิารนัน้ 

22) ตดิตามและก ากบัดแูลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทั
ร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตามนโยบายที่บรษิัทก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น 

23) พจิารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกั เว้นแต่จะมีข้อจ ากัดตาม
กฎหมายอื่นหรอืเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรอืกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะ
ก าหนด  ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อยข้างต้นที่ได้รบัการแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนด
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

24) ในกรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทย่อย หรอื
รายการเกี่ยวกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวต้าม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่
กรณี) บรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้น
เรื่องนัน้ๆ ก่อนเข้าท ารายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดเชน่เดยีวกบักรณีทีบ่รษิทัเป็นผูท้ ารายการดงักล่าวเอง 

  ทัง้นี้ รายการประเภทดงักล่าวจ าเป็นต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรอืประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้ ใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาขนาดของรายการ
เทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทั 

25) ดูแลติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั เช่น ฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่มนีัยส าคญั และรายการอื่นใดที่ส าคญัซึ่งมไิดเ้ป็นรายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม เป็นตน้ ทัง้นี้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งใหข้อ้มลูเพยีงพอ ครบถว้นและ
ถูกตอ้ง ภายในเวลาทีบ่รษิทัก าหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

26) คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมที่ประกอบธุรกจิหลกัมรีะบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนัการทุจรติที่อาจเกดิขึน้กบับรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิัท
ร่วม รวมทัง้ควรให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจดัให้มรีะบบงานที่ชดัเจนเพื่อแสดงไดว้่าบริษทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีม่นีัยส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถอืและมชี่องทางให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัสามารถได้รบั
ขอ้มลูของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม ในการตดิตามดแูลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงนิ การท า
รายการระหว่างบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมกบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและ /หรอื
บรษิทัร่วม และการท ารายการทีม่นีัยส าคญัของบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วม ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีกลไกในการตรวจสอบ
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ระบบงานดงักล่าวในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัรว่ม โดยใหท้มีงานผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอสิระ
ของบรษิทั สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรงและใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้ับ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่มมกีาร
ปฏบิตัติามระบบงานทีจ่ดัท าไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอ 

 

6.  การประชุม 
1) ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปีโดยก าหนดวนัประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปีและอาจมกีาร

ประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 
2) ประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการบรหิารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการ

ประชุม 
3) เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อน
เขา้ประชุม 

4) ประธานกรรมการบรษิัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพยีงพอส าหรบักรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระในประเดน็ที่ส าคญัโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม 

5) ในการประชุมกรรมการผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างมนีัยส าคญัในเรื่องที่พจิารณาต้องออกจากที่ประชุม
ระหวา่งการพจิารณาเรือ่งนัน้ๆ 

6) การลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขา้งมากและหากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าวใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

7) ในการพจิารณาเรื่องหนึ่งเรือ่งใดกรรมการมสีทิธขิอดหูรอืตรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอใหฝ่้ายบรหิารที่
เกีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุมชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

8) เลขานุการบรษิทัท าหน้าที่ในการจดบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมภายใน  14 วนัจดัเกบ็รายงาน
การประชุมเอกสารประกอบการประชุมสนับสนุนตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้
เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้ประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

7.  องคป์ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทต้องมีกรรมการบรษิัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบรษิทัทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้นกรณีที่มรีองประธานกรรมการบรษิทัอยู่ใหร้องประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานทีป่ระชุมแต่
ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการบรษิัทหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการ
บรษิทัซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมการวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีง
ขา้งมาก 

กรรมการบรษิทัคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการบรษิทัซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
8.  การประเมินผลการปฏิบติังานและการรายงาน 

การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัท จะจดัให้มขีึน้ทุกปี โดยมกีารแบ่งการประเมนิ
ออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ  
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะจดัท ารายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นขอ้มูลประกอบความเหน็
ของคณะกรรมการบรษิทั 

 
9.  การทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัร 

คณะกรรมการบรษิทัจะทบทวนกฎบตัรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามทีเ่หน็สมควร 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

  
 
 
 


