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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท   

 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทผู้ ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นและถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น จึงมีบทบาทส าคญั

ต่อการสร้างความเช่ือมั่น และสร้างมูลค่าให้กิจการ  รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับ ผู้ ถือหุ้ น       

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยทั่วไป

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิ ดงันัน้หน้าท่ีหลกัของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น     

2 ด้าน 

1.1  การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทจะด าเนินงานไป   

ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

1.2  การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดลุและรับผิดชอบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ใน

กฎหมายข้อบังคบับริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั แสดงไว้ในหัวข้อ 8 

เร่ืองอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในกฏบตัรคณะกรรมการบริษัท 

 

2. องค์ประกอบ 
ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือรวมแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมี

ประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ  ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และ

กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้     

การแต่งตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง ทัง้นี ้

จะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศึกษาและประสบการณ์  การประกอบ

วิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ   

ผู้ ถือหุ้ น และจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
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ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ และจดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

 

3. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการ

ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 

3.2 มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.3 กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักล่าว

ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง

ประเทศไทย แตห้่ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการในนิตบิคุคลอ่ืน

ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ

ก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

3.4 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทาง

เดียวกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ    ต้องสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

ส าหรับกรรมการอิสระ บริษัทก าหนดให้หมายความถึงกรรมการท่ีไมท่ าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการ

ท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทใน

ลกัษณะท่ีจะให้มีข้อจ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจะต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ คือ  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้ นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ      

รายนัน้ๆ ด้วย 
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2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า   

2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3) เป็นกรรมการท่ีไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     

ผู้ มีอ านาจควบคมุหรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทและ

บริษัทยอ่ย 

4) เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของ

ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือ

 ประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่ารายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ  รับ

 ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน

 หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้อง

 ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ หรือ ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป

 แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่า

 ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ

 เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แตใ่น

 การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

 ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือ 

หุ้นส่วนผู้ จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
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นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ

บคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วน

ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7) เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได้ 

 

4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจน  กรรมการบริษัททุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเป็นไป ตามข้อก าหนด

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท  ว่าด้วยกรรมการและ

หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้มีทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท และต้องผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาจะต้องมี

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือ

ประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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5. วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ

เม่ือครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอี่กได้ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้

ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกัน 

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน 

จ ากัดหรือ มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน   

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ี

ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแตง่ตัง้บคุคล ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเข้ามาแทน 

6. การประชุม 

6.1 ก าหนดให้มีการประชมุทุกไตรมาส หรืออย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี โดยก าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอด

ทัง้ปี และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น กรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้มีการประชมุ บริษัทควร
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ส่งรายงาน ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ ได้ มีการประชุม  เพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนั

การณ์ ส าหรับการประชมุ 

6.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระ     

การประชมุ 

6.3 เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการก่อนการประชมุ เพ่ือให้กรรมการมี

เวลาศกึษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน 

หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

6.4 ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดแูลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอ ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเดน็ท่ีส าคญัโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 

6.5 ในการประชุมกรรมการผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาต้องออกจากท่ีประชุม

ระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

6.6 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคดัค้านมตดิงักลา่ว ให้บนัทกึค าคดัค้านไว้ในรายงาน

การประชมุ 

6.7 ในการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดหูรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารท่ี

เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุชีแ้จงข้อมลูรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

6.8 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่งกนัเอง

ตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมมี่ฝ่าย

จดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

6.9 เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บ

รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ประสานงานกับผู้         

ท่ีเก่ียวข้อง 
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7.  องค์ประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัท มาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยู่ในท่ี

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษัทอยูใ่ห้รองประธานกรรมการบริษัท

เป็นประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมมี่รองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ การวินิจฉยัชีข้าด

ของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการบริษัทคนหนึง่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแตก่รรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้ส่วนเสียในเร่ืองใด 

ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
 

8. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

นอกจากหน้าท่ีหลักในฐานะผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัทยงัเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้โดยกฎหมายข้อบงัคบับริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง    

การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

8.1 บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

8.2 มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติ

บริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาด

หลกัทรัพย์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ตอ่ไป 

8.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากออกตามวาระมีอ านาจพิจารณาแต่งตัง้

กรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง รวมทัง้มีอ านาจพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดแูลความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นต้น ก าหนดวิสัยทัศน์ 

พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบตัร รวมถึงควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่าย
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บริหาร หรือของบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดังกล่าว ให้เป็ นไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการได้ให้ไว้ โดยให้ทบทวนอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

8.4 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการ

ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงควบคมุดแูลบริหารงานของบริษัทยอ่ย และ/

หรือ บริษัทในเครือ 

8.5 ตดิตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 

8.6 พิจารณาอนมุตักิารลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทนุ

ในบริษัทหรือกิจการตา่งๆ 

8.7 พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอ และ

ดแูลระบบกลไกการจา่ยคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม  

8.8 ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ 

ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง ท่ี

เพียงพอเหมาะสม 

8.9 ก าหนดหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่าง

บริษัท และบริษัทยอ่ยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

 “ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง” 

8.10 ก าหนด แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท และระเบียบตา่งๆ ของบริษัท 

8.11 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวท่ีเห็นสมควรภายใต้

บทบญัญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

8.12 ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีสิน้ปีของบริษัท 

และก าหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือมีความจ าเป็น 

8.13 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี ในรูปแบบการประเมิน

ทัง้คณะเพ่ือใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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8.14 พิจารณาและอนมุตักิิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์แก่บริษัท เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผู้ รับมอบ

อ านาจจากกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์)  

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกรรมการท่านนัน้หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการ ไม่มีอ านาจในการอนุมัติ การ

ด าเนินการในรายการดงักลา่ว 

ก. เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องมีมตใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข. เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการของ
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท 

การอ่ืนใดท่ีก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียง
ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีเ้ร่ืองใดท่ีกรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการ หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่น
ได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2559 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 


