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กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีจริยธรรมและกาํกบัดูแล 

เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคาํนึงถึงประโยชน์ของผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้

กรรมการบริษทัทุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ สร้างคุณค่าอย่างย ัง่ยืน

ใหก้บับริษทั ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซ่ึงแต่งตั้งและถอดถอน

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยกรรมการของบริษทัไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการ

ของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

3. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริษทั

ทั้งหมด 

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีจะตอ้งมี

ความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ

บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

5. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

 

คุณสมบัตกิรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัได ้รวมทั้งแสดงความเห็น

ไดโ้ดยอิสระ 

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน

เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด  

3. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

4. กรรมการบริษทั สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมกนัไม่เกิน 5 บริษทั 

5. หา้มกรรมการ ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการ

ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีบริษทัทาํข้ึน 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กาํหนดใหก้รรมการบริษทั ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัตอ้งพน้ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้

จาํนวนกรรมการบริษทัแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดใ้ห้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง อยา่งไรก็ตามกรรมการผูอ้อกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกได ้

3. นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

3.1 ตาย 

3.2 ลาออก 

3.3 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ้น ตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

3.4 ผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกจากตาํแหน่งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

3.5 ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

4. ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงรักษาการใน

ตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็น จนกวา่คณะกรรมการบริษทัชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป 

เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทันั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซ่ึงตนแทน 

 

หน้าที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู ้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงหลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อบริษทั (Duty of  Loyalty) 

2. พิจารณาและกาํหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ ทิศทาง นโยบาย แผนงานและ

งบประมาณในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่าและความยัง่ยนืใหก้บับริษทั ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคม และ

ใหมี้การทบทวนเป็นประจาํทุกปี รวมทั้งส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคนในบริษทัขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. กาํกบัดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

4. กาํกบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
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5. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการดาํเนินงานทั้งในระดบักลุ่ม

บริษทัและบริษทั โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหน้โยบายเพ่ือการพฒันา

และปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของบริษทั 

6. แต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยดงักล่าว เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

7. กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบติัท่ี

หลากหลาย ทั้งในดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้นของกรรมการ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

8. กาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญัในระดบัท่ี

เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง 

9. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

เป็นประจาํทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งรายงานผลการประเมิน

ประจาํปีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

10. กาํกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและ

ความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

11. พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการและกาํกับดูแลให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจาํทุกปี และมีระบบการพิจารณา

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบและผลการดาํเนินงานเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

12. ติดตามกาํกบัดูแลการบริหารและพฒันาพนักงานทุกระดบัให้มีความรู้ ความสามารถและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถในองคก์รไว ้

13. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษทัควบคู่กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ

ทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

14. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั

และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

15. พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียง  และกาํกบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิผล 

รวมทั้งทบทวนและประเมินการจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

16. ติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ทางประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ

บริษทั หรือผูถื้อหุน้ รวมทั้งการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และ

การทาํธุรกรรมกบัผูมี้ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 
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17. ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้ งกาํกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อาํนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้ งป้องกันการกระทําผิด

กฎหมาย 

18. กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือผูท่ี้มีส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ

เป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

19. กาํกบัดูแลธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน และช่ือเสียงของ

บริษทั เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ รวมทั้งติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหน้ี ตลอดจนการจัดเตรียมแผนสํารองไวอ้ย่างเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโนม้ประสบปัญหาทางการเงิน 

20. ดูแลเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุน้ทั้งรายใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมและโปร่งใส 

21. จดัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละคร้ัง เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นรับทราบและอนุมติั 

และเพ่ือขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั เช่น การ

ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

22. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ

อ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

23. พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการคณะกรรมการบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในส่วนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

24. แต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนัของบริษทั 

25. พิจารณาการทาํสญัญาท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกิจปกติท่ีเป็นสาระสาํคญัและสญัญาท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํธุรกิจปกติ 

26. ปรับเปล่ียนขอบเขตอาํนาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสม 

 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นอยา่ง

เหมาะสม 

3. เป็นผูน้าํดา้นนโยบาย กาํหนดวิสัยทศัน์ และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

4. ดูแลเพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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6. กาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7. กาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการมีโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียงการแสดงให้เห็นถึงการชกั

นาํใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนในคนหน่ึง 

9. ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจาํนวน

เท่ากนั 

10. ใหค้าํแนะนาํ และแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

11. เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทัต่อบุคคลภายนอก และเป็นผูน้าํในการช้ีแจง ส่ือสารต่อสาธารณชน ผูถื้อหุ้นและผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทัและให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการ

บริษทัแจง้กรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน

หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้

2. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง ณ ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

กาํหนดและใหจ้ดบนัทึกรายงานการประชุมไวท้ั้งหมด 

3. ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไป

ตามระเบียบวาระการประชุมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมอยา่งอิสระ เช่น ตั้งคาํถาม

หรือขอ้สงัเกต ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร หรือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

4. ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย โดยนยัสาํคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาใน

เร่ืองนั้นๆ 

5. เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุม สนบัสนุนติดดามใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริษทั

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้

กรรมการบริษทัซ่ึงเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดอาํนาจอนุมติั การกาํหนดและทบทวน

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง งบประมาณและแผนการ

ดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลการดาํเนินงาน การติดตามและ
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ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน(Capital Expenditure) รายการระหวา่งกนัท่ี

สาํคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน 

 

ค่าตอบแทน 

1. ใหก้รรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั 

2. กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ประสบการณ์ 

ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซ่ึงอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดับท่ีปฏิบัติอยุ่ใน

อุตสาหกรรม เพ่ือจูงใจใหค้ณะกรรมการปฏิบติัและนาํพาบริษทัใหด้าํเนินงานตามเป้าหมาย 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั ทั้งท่ีเก่ียวกบัดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่ดา้น

การเงิน ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงตามความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

 คณะกรรมการบริษทั จะทาํการทบทวนกฎบตัรทุกปี และจะเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และ/

หรือตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 

 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(นายสนัน่ องัอุบลกลุ) 

   ประธานกรรมการ 

 

 

 


