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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 

1. ภาวะผ ูน้ําและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ               
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยไดม้กีารประยุกต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง              
ในการดําเนินธุรกิจ โดยมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบรษิัท เป้าหมาย แผนธุรกิจ             
ของบรษิทัตามหลกัการ “ความพอประมาณในการเตบิโต” “ความมเีหตุมผีลในการดาํเนินธุรกจิ” และ “มภีมูคิุม้กนัทีด่ี
ใหแ้ก่ธุรกจิ” ทัง้สามประการน้ีอยูภ่ายใตค้วามเชีย่วชาญ และความมจีรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิเป็นหลกั 
 

2. องคป์ระกอบ  
(1)  คณะกรรมการบรษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
(2)  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่ น้ อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 20 คน               

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และ  
กรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

(3)  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ต้อง             
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยที่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้      
ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก 

(4)  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 3 คน  
(5)  ประธานกรรมการ ตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
(6)  การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ีจะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการบรษิทัใหด้ําเนินการผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และการพจิารณาจะต้องมปีระวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบ
วชิาชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั
และผูถ้อืหุน้ 

(7)  กรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตาํแหน่งตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั กรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่ง   
ตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมอ่กีได ้

(8)  คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ใน               
ด้านทักษะ เช่น ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงนิ การจดัการ และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์  
ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จําเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์              
และเป้าหมายหลกัขององค์กร ทัง้น้ีต้องมกีรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนที่มปีระสบการณ์           
ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดาํเนินกจิการอยู ่
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(9)  คณะกรรมการบรษิัทมสีดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารที่สะท้อน
อํานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร            
ซึง่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการ/1 ไดอ้ยา่งอสิระ 

(10)   คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยจํานวนกรรมการสตรไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของจํานวนคณะกรรมการ
ทัง้หมด เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพของคณะกรรมการและคาํนึงถงึการใหโ้อกาสแก่สตร ี

 

3. คณุสมบตัิ 
คณุสมบตัิของกรรมการ 
(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมี

เวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะ          

ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการกิจการที่มมีหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น            
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติคณะกรรมการ หรอืข้อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กําหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบ               
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคา
หลกัทรพัย ์

(4) กรรมการไม่ สามารถประกอบกิจการเข้า เป็ นหุ้ น ส่ วน  หรือ เข้า เป็ นกรรมการในนิ ติบุ คคลอื่ น               
ทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทาํเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์
ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

   กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้กาํหนดของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ีใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว มาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อน
วนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 
/1 ฝ่ายจดัการ หมายถงึ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ 
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

(4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัยหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์
       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ: ให้รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ          
การเช่ าห รือ ให้ เช่ าอสังห าริมท รัพ ย์  รายการเกี่ ย วกับ สินท รัพ ย์ห รือบ ริก าร  หรือก ารให้ห รือ               
รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีก               
ฝ่ายห น่ึงตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป               
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า               
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อน
วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ              
ผู้มีอํ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย  ผู้มีอํ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของ               
สาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ               
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สอง
ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้ร ับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่               
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(8)  ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอื บรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่
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ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย  

 

(9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 

ภายหลังได้ร ับการแต่งตั ้งให้ เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ  1 ถึง ข้อ  9 แล้ว               
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท               
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคุม               
ของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ(collective decision)ได ้

 

4. อาํนาจดาํเนินการ 
(1) แต่งตัง้ ถอดถอน ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ 
(2) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหรอืมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระทําการ           

อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ีการมอบอํานาจดงักล่าว ผูไ้ด้รบัมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มี
อํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง”               
ให้มีความหมายตามที่กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์)               
มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เรื่องที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงการทํารายการตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์กําหนดให้เรื่องที่จะกระทําไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้น้ีกาํหนดใหร้ายการทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั ้น               
ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

(3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท  (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก               
ในกรณ ีจาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 

(4) อนุมตักิารไดร้บัหรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่ ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 
(5) อนุมตักิารใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืบรษิทัทีม่กีารประกอบ

ธุรกจิทางการคา้ต่อกนัหรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 
(6) อนุมัติการเข้าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น               

ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน            
หรอืบรษิทัอื่น  

(7) อนุมตักิารก่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษิทัยอ่ย 
(8) อนุมตักิารเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 
(9) อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในตราสารทุน  และ/หรือ  ตราสารหน้ี  ในวงเงินส่วนที่ เกินอํานาจ              

คณะกรรมการบรหิาร 
  (10) อนุมตักิารจดัหาและลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 
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(11) อนุมัติการปรับสภาพ  ทํ าลาย  ตัดบัญ ชี ซึ่ งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตนที่ เลิก ใช ้              

ชํารุดสูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรอืลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มมีูลค่าทางบญัชรีวมในวงเงนิส่วนที่
เกนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 

(12) อนุมตัซิือ้สนิคา้ วตัถุดบิ และวสัดุสิน้เปลอืง จาํนวนเงนิเกนิกวา่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 
(13) อนุมตัคิา่ใชจ้า่ยทัว่ไป เกนิกวา่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 
(14) อนุมตัคิา่ใชจ้า่ยในการบรจิาคเพือ่การกุศล การใหเ้งนิสนบัสนุน จาํนวนเงนิเกนิกวา่ 5 แสนบาทขึน้ไป 
(15) อนุมตัคิา่ใชจ้า่ยในการใหค้า่ของขวญั และคา่บรกิารตอ้นรบั จาํนวนเงนิเกนิกวา่ 1 แสนบาทขึน้ไป 
(16) อนุมตัซิื้อทรพัยส์นิถาวรทีม่กีารตัง้งบประมาณเกนิกวา่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป และไมไ่ดต้ัง้งบประมาณอนุมตัเิกนิ

กวา่ 5 ลา้นบาทขึน้ไป 
(17) อนุมตักิารประนีประนอม การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอ้งทุกข ์การฟ้องรอ้งคด ีและ/หรอื 

การดําเนินการตามกระบวนพจิารณาคดใีดๆ ในนามบรษิทั สาํหรบัเรื่องทีม่ใิช่ปกตวิสิยัทางการคา้ของบรษิทั
และ/หรอืทีเ่ป็นปกตวิสิยัทางการคา้ในสว่นทีม่ทีนุทรพัยเ์กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิาร 

(18) อนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมทีม่ใิชป่กตวิสิยัของธุรกจิ ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจคณะกรรมการบรหิา 
(19) เส น อ ก า ร เพิ่ ม ทุ น ห รื อ ล ด ทุ น  ห รือ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งมู ล ค่ า หุ้ น  ก า ร แ ก้ ไ ข เป ลี่ ย น แ ป ล ง               

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัและ/หรอืวตัถุประสงคข์องบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ 
(20) มอบอํานาจใหแ้ก่ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และพนักงาน

ระดบับรหิารของบรษิทั หรอืบุคคลอื่นใดทาํการแทนได ้ภายใตข้อบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
(21) มีอํานาจเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จ ัดการ  และ     

พนักงานระดบับรหิารของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจง ให้ความเหน็ ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารตามที่เหน็ว่า
เกีย่วขอ้งจาํเป็น 

(22) พจิารณาและอนุมตัแิผนธุรกจิประจาํปีและงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรหิารกลุม่เสนอ 
(23) พจิารณาและอนุมตัเิรือ่งทีส่าํคญัของธุรกจิตามทีก่ฎหมายกาํหนดขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(24) แต่งตัง้และถอดถอนเลขานุการบรษิทั 
(25) บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น  ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มา               

หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ       
กาํกบัตลาดทุน 

          คณะกรรมการบรษิัทได้มีมติอนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป             
ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง            
ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารทําธุรกรรมดงักล่าวทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 1% ของรายไดร้วมสิน้สุดรอบระยะเวลา
บญัชลีา่สดุต่อครัง้ของการทาํรายการ  
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5. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
ในการดําเนินการของบรษิัท กรรมการบรษิัทต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และ

รอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนหลกัการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี(Duty of Obedience) การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และ
ทนัเวลา (Duty of Disclosure) และใหค้ณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์และนโยบายของบรษิทั รวมทัง้ดแูลการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทั 
(2) พิจารณากําหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันกลุ่มบริษัท และกําหนด    

เงือ่นไขตามความจาํเป็นเพือ่รกัษาประโยชน์ของบรษิทั และไมข่ดัต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู/2 
(4) การพจิารณาและตดิตามงาน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงาน            
ด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สําคัญต่อความสําเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือก่อให้เกิด            
การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัทางกลยทุธข์องกลุม่บรษิทั 

4.2 ติดตามผลการดําเนินงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้               
ในกรณีที่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดจะต้องมกีารหารอืเพื่อหา ขอ้แก้ไข
เป้าหมายดงักล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ดา้น ทัง้เป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึดชันีวดั
ประสทิธภิาพของผลปฏบิตัแิละการเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่อื่นๆ 

(5) การบรหิารบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
5.1 พจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเหน็ชอบกบัวสิยัทศัน์ และกลยุทธท์างดา้นทรพัยากรบุคคล

และแผนพฒันาบุคลากร 
5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท      

พจิารณาและอนุมตัแิผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่องิกบัผลการปฏบิตังิานเพื่อก่อใหเ้กดิแรงจูงใจในการ
วา่จา้งและรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 

5.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจนโปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ       
องคก์รในการสรรหา ถอดถอน หรอืเลกิจา้งกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจน ทีป่รกึษา
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีณะผูบ้รหิารที่มคีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม 
และมปีระสบการณ์ในการดาํเนินกจิการของกลุม่บรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็ 

5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง             
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย        
ประจาํไตรมาส และประจาํปีทีร่ว่มกนักาํหนดไว ้

5.5 ดแูลใหม้กีารจดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
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/2ผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้ก่ ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารสงูสุดในสายงาน
บญัชหีรอืการเงนิ   

(6) การดแูลความครบถว้นสมบรูณ์ ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ       

งบประมาณ ดแูลใหม้กีารสือ่สารใหก้บัผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัของบรษิทั 
6.2 รายงานความรบัผดิชอบทางการเงนิประจาํปี เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัรายงานทางการเงนิ

ทีถู่กตอ้ง 
6.3 ติดตามการดําเนินกิจการของกลุ่มบริษัทตลอดเวลา เพื่ อให้มัน่ ใจว่ากรรมการบริหารและ               

ฝ่ายจดัการดาํเนินกจิการตามกฎหมายและนโยบายทีว่างไว ้
6.4 ดแูลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางดา้นการควบคุมทีส่าํคญั 
6.5 ดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญั 
6.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัด เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกิจการ               

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดแูลใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 
6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิผล ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัต ิ              

ที่ สอดคล้อ งกับน โยบายกฎระเบียบ  รวมทั ้งกฎหมายและข้อบังคับ ต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อ ง               
การดแูลทรพัยส์นิ การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

6.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม       
โดยใหค้วามสาํคญัต่อสดัสว่นหรอืจาํนวนของกรรมการอสิระในคณะกรรมการ 

6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการ               
อยา่งเพยีงพอทีจ่ะทาํใหส้ามารถปฏบิตัติามอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน  และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม  ดูแล               
การจัดทํารายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให ้           
มกีารแกไ้ขรายงานการประชุมภายหลงัรบัรองรายงานการประชุมไปแลว้ 

6.11 ตดิตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 
6.12 ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท               

และสาธารณชน และตดิตามการปฏบิตัติามระบบนัน้ 
6.13 ดแูลใหม้กีารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู มกีระบวนการทีโ่ปรง่ใสและชดัเจน 
6.14 ปกป้องและสรา้งชือ่เสยีงของบรษิทั 

 
(7) การจดัตัง้ และกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

7.1 จัดตั ้งคณ ะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื่ อสนับสนุน               
การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสง่เสรมิคุณคา่รว่มและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 



 
 
 

Page 8 of 13 
 

7.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ          
รวมทัง้เปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีไ่ดแ้ต่งตัง้ขึน้ 

 
(8) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

8.1 คณ ะกรรมก ารบ ริษั ท จัด ให้ มีก ารป ระเมิน คณ ะกรรมก ารและคณ ะก รรมการชุ ด ย่ อ ย               
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยทาํการประเมนิ 2 รปูแบบ คอื 
8.1.1 แบบประเมนิรายบุคคล โดยประเมนิตนเอง (Self-Assessment) 
8.1.2 แบบประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

8.2 นําผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ   
คณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ 

(9) ดูแลให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รปัชัน่       
ทุกรปูแบบ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (10) อุทศิเวลาโดยมาแสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูห้น่ึงผูใ้ดและไมด่ําเนินการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัแยง้
หรอืแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

  (11) สง่เสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัมจีติสาํนึกในจรยิธรรมและคุณธรรม และปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที่ด ีจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ พร้อมทัง้กํากบัดูแลให้มรีะบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม เพื่อลดความเสีย่งดา้นการทุจรติ และการใชอ้ํานาจ
อยา่งไมถู่กตอ้ง รวมทัง้ป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมาย 

  (12) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให ้           
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง               
ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

  (13) ตระหนักถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัเคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กํากบัดแูลใหม้กีระบวนการและช่องทางการสื่อสารในการรบั
และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูท้ีป่ระสงค์จะแจง้เบาะแสหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างชดัเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรยีนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้
โดยตรง 

(14) ให้ประธานกรรมการบรษิัทดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบที่กล่าวขา้งต้น               
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  (15) จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ               
และบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการ               
และบริษัทในการปฏิบัติและดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่างๆ               
อย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้ดูแลใหก้รรมการและบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปรง่ใส และสนบัสนุนใหก้ารกาํกบัดแูลกจิการเป็นไปตามมาตรฐานกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
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6. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 
(1) เป็นผู้นําด้านกลยุทธ์ กํากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป               

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) เป็นผูก้าํกบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม   

และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
(3) ประธานกรรมการบรษิัท หรอืผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมหีน้าที่เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท     

โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบรษิทั มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา 
พจิารณา และตดัสนิใจอยา่งถูกตอ้งในเรือ่งต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) เป็นประธานฯ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นเสยีงชีข้าดในทีป่ระชุมคณะกรรมการ  
(5) มบีทบาทในการกําหนดระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยหารอืรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ และ

มมีาตรการทีด่แูลใหเ้รือ่งสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(6) ประธานกรรมการมหีน้าที่จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ       

อภปิรายประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนัและส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ให้
ความเหน็อยา่งอสิระ และสรุปมตทิีป่ระชุม 

(7) เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่าง        
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ   

(8) สือ่สารขอ้มลูสาํคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 
(9) สนับสนุนให้กรรมการบรษิัทเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการ

ประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
(10) เป็นเสยีงชีข้าดในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สาํหรบักรณีปกตทิีใ่หถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีง มคีะแนนเสยีงเทา่กนั 
(11) สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอํานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ คณะกรรมการ

บรษิทัตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

7. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง  
(1) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา           

ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน            
1 ใน  3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ้น             
ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็น            
ผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้
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(2) การพน้ตาํแหน่ง 
2.1  กรรมการบรษิทัพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บรษิทัมหาชนจาํกดั 
  ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น               
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
2.2 กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลา

ออกไปถงึบรษิทั กรรมการบรษิทัซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบรษิทั
มหาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

2.3 ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหก้รรมการบรษิทัเลอืก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึง่มคีุณสมบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดักาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึง่
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการที่
ตนแทน 

2.4 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัได ้    
ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมนัน้ 

2.5 กรรมการบรษิทั (ผูก้อ่ตัง้) ไมม่กีารกาํหนดการเกษยีณอาย ุ สาํหรบักรรมการบรษิทั (ไมใ่ชผู่ก้่อตัง้) 
เกษยีณอายคุรบ 65 ปี ณ วนัประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี เวน้แต่อยูค่รบตามวาระทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้     
จากผูถ้อืหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งก่อนการอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารเกษยีณอายใุนการประชุม
คณะกรรมการครัง้ที ่6/2565  
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8. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น 

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนด
จํานวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยใหก้รรมการ
แจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบก่อนการเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  
 

9. การประชมุ 
(1) การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมด

จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าม ี              
รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่
ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชุม 

(2) การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ให้ถือเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ่งมหีน่ึงเสยีง       
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้น             
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) การประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามปกตใิหจ้ดัขึน้อยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ซึง่หากรวมการประชุมพจิารณา
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปีไดก้ําหนดจํานวนครัง้ของการประชุมไวไ้ม่น้อย
กว่า 6 ครัง้ต่อปีโดยไดม้กีารกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 
และใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณีจาํเป็น ถา้กรรมการตัง้แต่ 4 คน
ขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรยีกประชุมกรรมการใหป้ระธานกรรมการกําหนดวนัประชุมภายใน 
14 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

(4) ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัซึง่สถานทีท่ีป่ระชุมนัน้อาจกําหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งทีอ่นั
เป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกไ็ด ้หากประธานกรรมการหรอืกรรมการที่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการ มไิดก้ําหนดสถานที่ๆ ประชุมใหใ้ชส้ถานที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ 
เป็นสถานทีป่ระชุม 

(5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้ร ับมอบหมายส่งหนังสือ               
นัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง               
โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม               
เว้นแต่กรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอื
กาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด ้

(6) กําหนดจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่ า ณ  ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม  ต้องมีกรรมการ               
อยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
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(7) ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ               
โดยกรรมการแต่ละคน  รวมทัง้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระ               
การประชุม     

(8) ประธานกรรมการบรษิทั จดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพยีงพอสาํหรบัการนําเสนอเอกสารและขอ้มลูของผูบ้รหิาร และ
สาํหรบัการพจิารณาสอบถาม และอภปิรายในประเดน้ทีส่าํคญัของคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั 
กําหนดใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารประชุมระหว่างกนัตามความจําเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกบั
การจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการ
ประชุม 

(9) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะ               
เข้าร่วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอหากภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธาน
กรรมการ 

(10) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็น เพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม               
และ/หรอืกรรมการผู้จดัการ หรอืผู้บรหิารอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และ             
ในกรณีทีจ่าํเป็นคณะกรรมการบรษิทัอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก 
เพือ่ประกอบการประชุมในแต่ละครัง้ 

(11) ประธานกรรมการ สนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
เพือ่ใหส้ารสนเทศรายละเอยีดพิม่เตมิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง   

(12) การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทั สรุปผลการประชุม และความคดิเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั
จะตอ้งมคีวามชดัเจนเพือ่ใชอ้า้งองิ  

 

10. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน               

ทัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การประเมนิผลจะดําเนินการประเมนิรายบุคคล และทัง้คณะ และพร้อมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน        

และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการทราบ
การประเมนิรายบุคคล มหีวัขอ้ดงัน้ี 
2.1  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.2 การประชุมของคณะกรรมการ 
2.3 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประเมนิทัง้คณะ มหีวัขอ้ดงัน้ี 
3.1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
3.2 บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3.3 การประชุมของคณะกรรมการ 
3.4 การทาํหน้าทีข่องกรรมการ 
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3.5 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
3.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
 

11. การเปิดเผยข้อมลู 
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ที่เกี่ยวกับทางการเงิน               

และที่ไม่ใช่ทางการเงนิ ให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา          
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย               
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเครง่ครดั 
 

12. การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 
 บุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกมาทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัคนใหมจ่ะไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิัท รวมถึงหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิัท ขอ้มูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Orientation) ไดแ้ก่ เรือ่งทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีจดัทําโดย               
ตลาดหลักทรพัย์ฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               
กบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนกฎระเบยีบต่างๆ ทีส่าํคญัของบรษิทั รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และ
ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูท้ีใ่หข้อ้มลู
ต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการมคีวามรูอ้ย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนใหก้รรมการ
เขา้รว่มในการผกึอบรมในหลกัสตูรหรอืเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาต่างๆ 
 

13. การทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัร 
 คณะกรรมการบริษัทจะทําการทบทวนกฎบัตรน้ีทุกปี  และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง               
ตามทีเ่หน็สมควร 

                                                                                        

                                                                                                    

................................................................................ 
               นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ 
      ประธานกรรมการบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
                   ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที ่11 
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