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ฉบบัล่าสุด : ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



 
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ  

1.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น  มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีสําคญัของ   

บริษทัฯ  และกาํกบัดูแลการบริหารจดัการให้มนัใจว่าฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบติัตามที

กาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซือสตัย์

สุจริตเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
 

2.  องค์ประกอบ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ ใหมี้จาํนวน ตามทีทีประชุมผูถ้ือหุน้กาํหนด โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  7 คน แต่ไม่

เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณา

เลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

 

3.  คุณสมบัติ 

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมทงัทีแก้ไข

เพิ มเติม)  หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องตลอดจนไม่มีล ักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2) เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถ้ือหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกนั 

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะทาํเพือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ืน  เวน้แต่จะไดแ้จง้

ใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3) มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถ้ือ

หุน้โดยรวม 

4) เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6) เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที 

 



 
 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ที

เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ  ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือน

ประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  

ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร   หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คาํประกนั การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง 

ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใด

จะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม 

สําหรับการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานกังานสอบ

บญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 



 
 

 

หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7)  ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด

ของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 

หรือบริษทัย่อย 

9)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

4.  ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1) ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตย์สุจริต และดูแลให้การดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ  เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษทัฯ 

และมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ เพือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถ้ือหุน้ทุกราย  

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทงักาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3) กาํหนด และทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยใหค้วามสําคญัและสนบัสนุนการนาํ

นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทงักาํหนดใหมี้

การสือสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัสรร

ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงาน

ประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให้ที

ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติั และพิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ ในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอืนใดๆ 

นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการที

ตนแทน 

6) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย  เพือดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

นโยบายทีกาํหนดไวแ้ละอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย  

7) พิจารณาแต่งตงั และกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

รวมทงัติดตามดูแลใหป้ระธานกรรมการบริหาร ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 



 
 

 

8) พิจารณาแต่งตงั และกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัฯ  รวมทงั

ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9) พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผู ้บริหาร และพนกังาน รวมทงัเสนอ

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10) จดัใหมี้การทาํงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพือเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอให้ที

ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั แลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่างๆ  อย่าง

ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

11) พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12) จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัดูแล

ไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสียง  

13) กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือใหเ้ชือมนัไดว้า่ บริษทัฯ ไดมี้ความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด 

14) มีหนา้ทีในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลทีเกียวขอ้งไม่

วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

15) กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

16) สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

17) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว

ใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวถดัไป 

18) พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน 

19) พิจารณาอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

20) จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ 

21) ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างต่อเนืองเพือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน

และงบประมาณของบริษทัฯ 

22) กาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

 

 

 

 



 
 

 

5.     หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลใหม้นัใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. การดูแลใหม้นัใจว่า กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรมและ

การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหารือร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร และมีมาตรการที

ดูแลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4. การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการบริษทัฯ จะอภิปรายปัญหาสาํคญั

กนัอยา่งรอบคอบโดยทวักนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจทีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษทัฯ ทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ 

 

6.  วาระการดํารงตําแหน่ง 

1) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2) กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์าก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ  เป็น

อย่างยิง และการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 
 

7.  การประชุม 
 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมในกรณีทีประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ทีได ้หากมีรองประธานกรรมการบริษทัฯ อยู่ในทีประชุม ใหร้องประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ที

เป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัฯ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้กรรมการบริษทัฯ ซึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัฯ คนหนึงทาํ

หนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม  
 

บริษัทฯ กําหนดจํานวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  
 

2) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทัฯ คนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การ

วนิิจฉยั ชีขาดของทีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรืองนนั ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอกี

หนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 



 
 

 

3) คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตาม

ความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้

กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้

ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น

ประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือให้คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดย

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กําหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนนั หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรืองเขา้สู่

วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม หรือเสนอเพิมเติมในทีประชุมในวาระเรืองอืน  ๆ
  

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที

เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และ

เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความ

รับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึง

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบืองตน้  แลว้นาํขอ้มูลทีได้

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพืออนุมัติ  ทงันี

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ 

 

9.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  กาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะ  และรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปี เพือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  และกาํหนดใหมี้การ

พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเดน็ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติั

หน้าทีของคณะกรรมการบริษทัฯ   อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากับดูแลกิจการทีดี  โดยจะนาํผลการ

ประเมินทีไดไ้ปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

10.  การรายงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการปฏิบติัหน้าที ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการประเมินการ

ปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่านมาต่อผูถ้ือหุน้ในรายงานประจาํปี 

 


