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กฎบตัรของคณะกรรมกำร 

บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งตอ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำร นอกจำกคณะกรรมกำรจะต้องเคร่งครัดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) 
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กฎหมำยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยใน
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อท่ีจะเน้นถึงบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี  ้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด
นโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้อยำ่งเป็นอิสระคณะกรรมกำรของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คนและกรรมกำรไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจกัรไทย กรรมกำรของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

1.2 คณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ โดยมีกรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี  ้ต้องมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำรอย่ำงน้อย 1 คน ที่มี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลกัที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ คุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมที่
ประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องก ำหนด 

1.3 คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นประธำนกรรมกำร  และ ประธำนกรรมกำร
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับดูแล กำรให้ค ำแนะน ำ ติดตำมดูแล และ
สนบัสนนุกำรบริหำรงำนของฝ่ำยจดักำรและคณะอนกุรรมกำรอื่นๆ ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ เพื่อให้มัน่ใจ
ได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงค์และ
เปำ้หมำยหลกัขององค์กร 

(2) สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม  

(3) เป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือถ้ำมี
กรรมกำรสองคนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนด
วนัประชุมภำยในสิบสี่วนันบัแต่วนัที่ได้รับกำรร้องขอ รวมทัง้ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดย
หำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมและมีมำตรกำรที่ดูแลให้เร่ืองส ำคญัได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำร
ประชมุ 
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(4) กำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
ส ำคญักันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กัน กำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้
อยำ่งอิสระ 

(5) กำรเสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผุ้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และ
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

(6) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
สองฝ่ำยเทำ่กนั 

(7) เป็นผู้ เรียกประชุมผู้ ถือหุ้น และเป็นประธำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดระเบียบ
วำระกำรประชมุร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม 

(8) รับผิดชอบกำรควบคมุและด ำเนินกำรประชุม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ให้มีประสทิธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท สนบัสนนุและเปิดโอกำสให้กรรมกำร
หรือผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

1.4 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 หำกแบ่งให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งนีจ้ะได้รับกำรเลือกตัง้ให้กลบัเข้ำมำรับ
ต ำแหนง่อีกก็ได้ 

1.5 บริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระของบริษัท ประกอบด้วยบคุคลผู้มีควำมรู้ด้ำนบญัชี กำรเงิน และธุรกิจ
แขนงอื่นอย่ำงหลำกหลำยหลำยแขนงเป็นอย่ำงดี เหมำะสมต่อกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และอื่นๆ 
นอกจำกนีย้งัครอบคลมุคณุสมบตัิที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำน
ก.ล.ต. 

1.6 บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้ บริหำรอย่ำงชัดเจนโดย
คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย 
ในขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ดังนัน้ประธำน
กรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองต ำแหน่งต้องผ่ำนกำร
คดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ได้บคุคลที่มีควำมเหมำะสมที่สดุ 

1.7 คณะกรรมกำรเลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นกรรมกำร
หรือไมก็่ได้ 

1.8 คณะกรรมกำรเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและประสบกำรณ์ของกำรท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสม 
โดยก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนที่เก่ียวข้องกับ
กฎระเบียบ จัดกำรเร่ืองกำรประชุมกรรมกำร และคณะกรรมกำรที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง และกำร
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ประชุม ผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิที่ดี รวมทัง้กำรจดัท ำและเก็บรักษำ
ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เอกสำรส ำคญัที่ส ำคญั และกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัด้ำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำร ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้
เสยีซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ี
บริษัทได้รับรำยงำนนัน้  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทใน
รำยงำนประจ ำปี และบน website ของบริษัท 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรจะต้องสนบัสนนุให้เลขำนกุำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงตอ่เนื่องที่
จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และเข้ำรับกำรอบรมกรณีมีหลกัสตูรรับรอง (certified programme) ที่เก่ียวข้อง
กบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัท 

2. บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรยงัได้ก ำหนดให้เร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆไว้ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำ อนุมัติและให้
ควำมเห็นได้ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง โดยบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซื่อสตัย์
สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และตัง้ใจดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมถึงข้อบงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมเช่ียวชำญที่หลำกหลำย มีภำวะผู้ น ำ และ
ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมตัง้ใจและมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในสำขำต่ำงๆ และมีควำมเป็นอิสระในกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

2.3 คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรจดัท ำระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และแตง่ตัง้ผู้สอบระบบกำร
ควบคมุภำยใน (Internal Audit) รวมไปถึงแผนกำรตรวจสอบควบคมุภำยในประจ ำปีซึ่งเป็นไปตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
และ/หรือกำรวำ่จ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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2.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่หลกัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ นโยบำยโดยรวม ทิศทำง เป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
ควำมเสี่ยง แผนงำน งบประมำณ ตลอดจนกลยทุธ์ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยควำมสำมำรถและ
ควำมสจุริตรอบคอบเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงกำรควบคมุก ำกบัดแูล
ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ได้รับมอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ ประสิทธิผล และ
อย่ำงถกูต้องตำมข้อบงัคบัของกฎหมำยและข้อก ำหนดขององค์กรก ำกบัดแูลต่ำงๆ อีกทัง้ให้มีควำมสอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และกำรเติบโตที่ยัง่ยืน 

2.5 มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหำชนฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกบัต ำแหนง่กรรมกำร ใน
กรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

2.6 มีหน้ำที่พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำม
ของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป 

2.7  มีหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจผกูพนับริษัทได้ 
2.8 แต่งตัง้บคุคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้

บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ ได้ 

2.9 มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2.10 มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดงักล่ำวจะต้องไ ด้รับอนุมตัิจำกที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำอนมุตัิดงักลำ่วให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2.11 มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกนัให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป 

2.12 มีหน้ำที่ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง 
แผนงำน งบประมำณประจ ำปี ตลอดจนกลยทุธ์ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยควำมสำมำรถและควำม
สจุริตรอบคอบเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงกำรก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำย
บริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้และแผนที่ได้รับมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และอย่ำงถกูต้องตำมข้อบงัคบัของกฎหมำยและข้อก ำหนดขององค์กรก ำกบัดแูลต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล อีกทัง้ให้มีควำมสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

2.13 รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคญัตอ่ผู้ลงทนุอยำ่งถกูต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส 
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2.14 ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดบัสงู แบบรำยบคุคล
และแบบองค์คณะ อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุ
ยอ่ย และสรุปผลวิเครำะห์กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรในรอบปี เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อใช้ในเปรียบเทียบผลกำร
ปฏิบตัิงำน และจดัให้มีกำรเปิดเผยขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

2.15 ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
2.16 พิจำรณำตดัสินในเร่ืองที่มีสำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร 

กำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 
2.17 ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบังำนของบริษัทให้

คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรและให้มีกำรทบทวนอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.18 จดัให้มีกำรท ำงบดลุ และงบก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลำยมือช่ือเพื่อรับรองงบกำรเงิน
ดงักลำ่ว เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2.19 ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจำรณำคำ่สอบบญัชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในกำร
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

2.20 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยกำรทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลมุในเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

2.21 ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมกฎบตัรที่ก ำหนดไว้ 
2.22 คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยรวม 
2.23 ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบ

ควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
2.24 จัดให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกัธรรมำธิบำลและจดัท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร และกำรปรับใช้นโยบำยดังกลำ่วอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีกำรทบทวนนโยบำยและติดตำมให้มี
กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้เช่ือมัน่ได้วำ่บริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุ
กลุม่ด้วยควำมเป็นธรรม 

2.25 มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมี
นยัส ำคญั เช่น มีสดัส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และในกรณีที่จ ำเป็น
คณะกรรมกำรจะต้องดูแลให้มีกำรจัดท ำสญัญำระหว่ำงผู้ ถือหุ้น หรือสญัญำร่วมทุน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
เก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและกำรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทได้ตำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

2.26 จัดให้มีที่ปรึกษำเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพของกรรมกำรและผู้บริหำรทุก 3 ปี และเปิดเผยข้อมลู
ดงักลำ่วในรำยงำนประจ ำปี 

2.27 เข้ำใจโครงสร้ำง ควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น และนโยบำยของกลุม่บริษัทแมท่ี่ผลตอ่กำรควบคมุกำรบริหำรงำนของ
บริษัทยอ่ย 
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2.28 ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรควบคุมภำยใน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องจดัให้มีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอในเร่ืองดงักลำ่ว อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ่ปืด
เผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ดูแลปัจจัยมิให้ปัจจัยควำมเสี่ยงมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท 

2.29 จดัให้มีนโยบำยสง่เสริมกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น 
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนกุำรบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจดัท ำเอกสำรและแผนงำนที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ำมำรับต ำแหน่งสำมำรถด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรจดัให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำควำมรู้ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

2.30 จดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ทรำบถึงข้อมลูส ำคญัตำ่งๆ 
ของบริษัท เช่น ลกัษณะทำงธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กฎระเบียบตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องในต ำแหนง่
กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น โดยเลขำนกุำรบริษัทได้มอบชุดเอกสำร รำยงำนประจ ำปีบริษัท วีดีทศัน์
ของบริษัท รวมถึงเยียมชมสถำนที่ปฏิบัติงำนของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม ่

2.31 ก ำหนดโครงสร้ำงคำ่ตอบแทน โดยก ำหนดให้คำ่ตอบแทนของกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ คือ คำ่เบีย้ประชมุต่อ
ครัง้ซึ่งจะต้องอยูใ่นเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั โดยค ำนึงถึงควำมเพียงพอตอ่หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบซึ่งกรรมกำรต้องรับผิดชอบ และส ำหรับกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไมรั่บคำ่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ โดยผู้บริหำร
จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสัประจ ำปีโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นส ำคญั 
คำ่ตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรรวมกนัจะต้องเป็นจ ำนวนไม่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้จะค ำนึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และ
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรจะต้องได้รับอนมุตัิจำกกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของทกุปี 
 

3. กำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัท และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ให้กระท ำตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีง เทำ่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 
3.2 ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละคนหรือครำวละหลำยๆ 

คน ตำมแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นกำรลงมติแตล่ะครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนเสยีงที่มีตำม
ข้อ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบง่คะแนนเสยีงของตน
ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร เพื่อให้ผู้ ใดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ 
NON-CUMULATIVE VOTING เทำ่นัน้) 

3.3 บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 
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3.4 คณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท กลำ่วคือ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่จ ำนวนหนึง่ในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้ 

3.5 ส ำหรับคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี 
หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้  จนถึงวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นในปี
ถดัไป กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้ 
นอกจำกพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 

ก) ตำย 
ข) ลำออก 
ค) ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมพ.ร.บ. มหำชนฯ หรือ ตำมพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
ง) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ

จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

จ) ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
3.6 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผล นับแต่วันที ่

ใบลำออกไปถึงบริษัท กรรมกำรซึง่ลำออกดงักลำ่วอำจแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 
3.7 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบคุคลซึ่งมี

คณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมพ.ร.บ.มหำชนฯ หรือ ตำมพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน 
มติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงั
เหลอือยู ่

3.8 กรรมกำรของบริษัทท่ีจะไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัทอื่น ต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ทัง้นี ้ห้ำม
มิให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวำ่ 5 บริษัท และก ำหนดให้รำยงำนข้อมลูกำรด ำรงต ำแหนง่
ในบริษัทอื่นด้วย 
 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

กำรประชมุคณะกรรมกำร มดีงันี ้

4.1 คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งน้อยปีละ 6 ครัง้ และในเดือนท่ีมิได้
มีกำรประชมุคณะกรรมกำร ให้ฝ่ำยจดักำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรและน ำสง่ตอ่กรรมกำรทกุทำ่นเพื่อเพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัควบคมุและดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรได้อยำ่งตอ่เนื่อง  และทนักำรณ์ 
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4.2 ในกำรประชุมกรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น  และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุกครัง้ 
นอกเหนอืจำกมีเหตสุดุวิสยั ซึง่ต้องแจ้งตอ่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ บริษัทต้องรำยงำนจ ำนวนครัง้
ที่เข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

4.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้  เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรจะต้องจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทกุท่ำน เพื่อให้ทรำบถึง วนัเวลำสถำนที่และวำระกำร
ประชมุ โดยจดัสง่เป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั และเป็นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชมุจำกกรรมกำร และ
ฝ่ำยจดักำร เพื่อจดัสง่ให้คณะกรรมกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุ และเอกสำรดงักลำ่วต้องให้
ข้อมลูที่เพียงพอตอ่กำรตดัสนิใจและใช้ดลุยพินิจอยำ่งเป็นอิสระของคณะกรรมกำร  

4.4 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรจะต้องเป็นผู้บนัทกึประเดน็ในกำรประชมุ เพื่อจดัท ำเป็นรำยงำนกำรประชมุซึง่ต้องมีเนือ้หำ
สำระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรลง
นำม และจะต้องจดัให้มีระบบกำรจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่กำรค้นหำและรักษำควำมลบัได้ดี 

4.5 กรรมกำรบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ 
4.6 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำร ให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคญั  ในกรณีที่คะแนน

เสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด อย่ำงไรก็ตำม  ควำมเห็นของ
กรรมกำรบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบไุว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

4.7 คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรเพื่อให้
สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เก่ียวข้องกับปัญหำโดยตรง และเพื่อให้มีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดับสูง
ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ 

  


