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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าทีกาํกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาอืนๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทัง เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคับของ

บริษัทและดแูลใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานภายใตน้โยบายการกาํกบัดแูลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือการส่งเสรมิ

ความเชือมนัของผูถ้ือหุน้ สาธารณชนและผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่ม 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เกียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท การกาํกับดูแลกิจการใหเ้ป็น 

ไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถ้ือหุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ทีปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทและมติทีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์ุจริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทงัในระยะสนั

และระยะยาว และเพือใหม้นัใจวา่การดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางทีกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหมี้การจดัทาํวิสยัทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน 

แผนกลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพือให้

เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนทีจะพิจารณาอนุมัติ และติดตามใหมี้การบริหารงานเพือใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายทีวางไว ้ โดยจะยดึถือแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของ

จาํนวนกรรมการทังหมดจะตอ้งมีถินฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน 

หรือควรมีไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงัหมด 

2.2 ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิแต่งตงัคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลือกกรรมการคนหนงึเป็นประธานกรรมการบรษัิท 

2.4 การแต่งตงักรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง ทงันี จะตอ้ง

มีความโปรง่ใสและชดัเจนโดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวตัิการศกึษาและประสบการณ ์การประกอบวิชาชีพของ

บคุคลนนัๆ โดยมีรายละเอียดทีเพียงพอเพือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

เมือบุคคลใดไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจดัใหมี้การเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการเป็นกรรมการ 

และนาํส่งคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องใหก้ับกรรมการบริษัททีเข้าใหม่ทุกคนเพือใหท้ราบถึง

บทบาทหนา้ทีในฐานะกรรมการบรษิัท และจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบรษัิทเพือใหท้ราบภาพรวมของบรษิัท 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรษัิท 

3.1 มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามทีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บงัคบับริษัทกาํหนดไว ้รวมทัง ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีกาํหนดไว้ในกฎหมาย 

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และต้องไม่มีลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไวว้างใจ 

ให้บริหารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามทีคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

ประกาศกาํหนด 

3.2 มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธรุกิจของบริษัท 

3.3 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งสามารถปฏิบตัิหน้าทีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ สามารถอทุิศเวลาในการ

ปฏิบตัหินา้ทีไดอ้ย่างเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 

ในขณะนนั ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัส่วนหนงึในสาม 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ใหจ้ับสลากว่าผู้ใดจะออก  

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนนั เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซงึกรรมการทีออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระนนั อาจจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกได ้

ทงันี นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมือ  

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องหา้มตามกฎหมาย ว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั หรือมีลกัษณะทีแสดงถึงการ 

ขาดความเหมาะสมทีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามทีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

4. ทีประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผู้ถือหุน้ทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียง   

5. ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

ในกรณีทีกรรมการบรษัิทพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหก้รรมการบริษัททีพน้จากตาํแหน่งยงัคงตอ้งรกัษาการในตาํแหน่ง

เพือดาํเนินกจิการของบริษัทต่อไปเพยีงเท่าทีจาํเป็น จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทชุดใหม่จะเขา้รบัหนา้ที 

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง

บุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้นขึนเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการบริษัทนันจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้มาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียง 

เท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิทัซึงทดแทน  
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5. ขอบเขตหน้าท ี

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหน้าทีและ

ความรบัผิดชอบในการจัดการบรษิัทและบริษัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บงัคับของบริษัทและ

บริษัทย่อย ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีสาํคญัของคณะกรรมการบริษัท  

ไดด้งันี 

5.1 ปฏิบตัิหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติทีประชุม 

ผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซอืสตัยส์จุริต 

5.2 พิจารณากาํหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์กลยทุธท์างธุรกิจ ทิศทางของธรุกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

เปา้หมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบรษัิทย่อย ตามทีฝ่ายจดัการจัดทาํ 

5.3 กาํกบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใด ๆ ซึงไดร้บั

มอบหมายใหท้าํหนา้ทีดงักล่าว เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

5.4 ตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างต่อเนือง เพือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบรษัิท 

5.5 ดาํเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย นาํระบบงานบญัชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง จดัใหมี้ระบบ

ควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถงึ จดัใหมี้กระบวนการในการประเมิน 

 และสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบรษิัทอย่างสมาํเสมอ 

5.6 จดัใหมี้การทาํงบการเงิน ณ วันสินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชือเพือรบัรองงบการเงินดังกล่าว 

เพือนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมตั ิ

5.7 พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม ตามที

คณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ กอ่นนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนมุตั ิ

5.8 จดัใหมี้นโยบายเกียวกับการกาํกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือใหเ้ชือมันไดว้่า บริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่ม

ดว้ยความเป็นธรรม 

5.9 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสาํนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ

นโยบายเกียวกับการต่อตา้นทุจริตหรือคอรร์ปัชนัของบริษัท พรอ้มทัง กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพือลดความเสียงดา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั และการใช้อาํนาจอย่าง 

ไม่ถกูตอ้ง รวมทงัป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมาย 

5.10 พิจารณาอนุมตัิแต่งตงับุคคลทีมีคุณสมบตัิ และไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามทีกาํหนดในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้อง เขา้ดาํรง

ตาํแหน่ง ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

แต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือนาํเสนอต่อทีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุตั ิ

5.11 แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืนใด และกาํหนดอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ

ชดุย่อยดงักล่าว เพือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ 
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5.12 พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงชอืกรรมการซงึมีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัได ้

5.13 พิจารณาแต่งตังผูบ้ริหารตามคาํนิยามทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและเลขานุการบรษิัท รวมทงั พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารดงักล่าว 

5.14 ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจาํเป็นเพือประกอบการตดัสินใจทีเหมาะสม 

5.15 ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเกียวขอ้งกบัหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารนนั 

5.16 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั ใหมี้ความเป็นปัจจบุนั และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  

กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัและสถานการณที์เปลียนแปลงไป 

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจชว่งดงักล่าว ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจทีใหไ้ว ้

และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสงัทีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิทกาํหนดไว ้ทงันี การมอบหมาย

อาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง

ทีทาํใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการทีตนเอง หรือบุคคล 

ทีอาจมีความขดัแยง้ (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนอื์นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้ เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และ

หลกัเกณฑที์ทีประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัไิว ้

6. บทบาทหน้าทขีองประธานกรรมการ 

6.1 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6.1.1 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย 

6.1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็น 

ไดอ้ยา่งเตม็ทีเป็นอสิระ และใชด้ลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนงึถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างครบถว้น  

6.1.3 สรุปมตทีิประชมุและสงิทีจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 

6.1.4 กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มกีรรมการบรษัิททีมาจากฝ่ายจดัการ 

6.2  เป็นผู้นาํในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา 

ใหเ้หมาะสม รวมทงั เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

6.3 สนับสนุนใหเ้ป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล นโยบายเกียวกบัการต่อตา้นการทุจริตหรือ

คอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณของบริษัท 

6.4 เสริมสรา้งความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบรษิัท 

6.5 กาํกบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและจดัการอยา่งโปรง่ใส ในกรณีทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.6 กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเหมาะสม 
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6.7 กาํกับดูแลใหก้ารปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท 

แต่ละคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.8 กาํกับดูแลใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล 

ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพือนาํผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที และเสริมสรา้งความรู้

ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

7. การประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

7.1 กาํหนดใหมี้การประชมุอย่างนอ้ย 4 ครงัต่อปี โดยกาํหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้หนึงปี และอาจมีการประชุมวาระ

พิเศษเพิมตามความจาํเป็น 

7.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นผูดู้แล และให้ความเห็นชอบในการกาํหนดวาระการ

ประชมุ 

7.3 เลขานุการบริษัททําหน้าทีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 

การประชมุไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพือใหก้รรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนเขา้ประชมุ 

7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูที้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างมีนยัสาํคญัในเรืองทีพิจารณา ตอ้งออก

จากทีประชมุระหว่างพิจารณาเรืองนนั 

7.5 ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในทีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด 

8. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการบริษัท

ทังหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ 

ใหก้รรมการบรษัิทซงึมาประชมุเลือกกรรมการบรษิทัคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

การวนิิจฉยัชีขาดของทีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนงึในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษัท

ซงึมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรอืงนนั ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุเป็นผูชี้ขาด 

ในกรณีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนทีเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการบริษัททีเหลืออยู่ กระทาํการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพือเลือกตงักรรมการบรษิัทแทนตาํแหน่ง

ทีว่างทงัหมดเท่านนั และการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว ตอ้งจดัใหมี้ขนึภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัทีจาํนวนกรรมการบริษัท

ว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนทีจะเป็นองคป์ระชมุ 

9. อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมตัิเรืองต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหนา้ทีทีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคับของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติทีประชุมผูถื้อหุน้ ซงึรวมถึง การกาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน ์กลยุทธใ์นการ

ดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสียง แผนงบประมาณ และแผนการดาํเนินงาน

ธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการของผลของการดาํเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผล การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้

ควบรวมกจิการ การแบง่แยกกจิการ และการเขา้รว่มทนุ 
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10. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะหนึงหรือหลายคณะ เพือทาํหนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว จะมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรืองต่างๆ 

ทีมีความสาํคัญเป็นการเฉพาะ เพือช่วยเหลือในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท ซงึคณะกรรมการบริษัทจะเป็น

ผูใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตังสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยและ 

เพือกาํหนดระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อย หนา้ทีและความรบัผิดชอบ ตลอดจน

เรอืงอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัคณะกรรมการชดุย่อย ตามทีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท

จะมีการพจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยในแต่ละคณะ 

11. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้าํหนดนโยบายเกียวกับ

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงินและทีไม่เป็นตวัเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนนั ตอ้งโปรง่ใสและเหมาะสมกับ

หน้าทีความรบัผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ในกรณีทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ทีดงักล่าว 

12. การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัท ดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบรษัิท ทงัทีเกียวกบัทางการเงินและทีไมใ่ชก่ารเงิน 

ใหมี้การเปิดเผยข้อมูลทีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เชือถือได ้สมาํเสมอ และทันเวลา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเครง่ครดั 

13. การประเมนิผลการปฎิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัท จะทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมิน

ประจาํปีในทีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบบัปรบัปรุง ครงัที 1/2563 ไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2563 

เมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2563 เพือทดแทนฉบับเดิมทีไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2562  

เมือวนัที 12 พฤศจกิายน 2562 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัที 10 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

  
(นายพลากร สวุรรณรฐั) 

ประธานกรรมการ 

 10 พฤศจกิายน 2563 


