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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํขององคก์รท่ีตอ้ง

กาํกบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดีโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุภาคส่วน  เพ่ือ

สรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน จึงไดก้าํหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษัิท ดงันี ้ 

 

1. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติ

คณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการ ดว้ยความ

รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุริต โดยคาํนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท ไมมี่สว่นได้

สว่นเสียและไมก่ระทาํการใดๆท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท  

1.2 กาํหนดและทบทวน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร กลยทุธ ์นโยบาย 

คา่นิยมองคก์ร ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัของบริษัท 

1.3 กาํกับดแูลใหบ้ริษัทสามารถสรา้งคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงผลประกอบการท่ีดีใน

ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย พฒันาหรือลด

ผลกระทบดา้นลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตก้ารเปล่ียนแปลงตา่งๆ    

1.4 กาํกบัดแูลใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยส์จุริต

ตอ่องคก์ร และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้ มตคิณะกรรมการบรษัิท และนโยบายตา่งๆของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.5 มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารอย่าง

ชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ตลอดจนกาํกบัดแูลใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.6 ดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารนาํวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และมติ

คณะกรรมการบรษัิทไปกาํหนดเป็นแผนดาํเนินการ (operational plan) และนาํไปปฏิบตั ิโดยมี

การจดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนบัสนุนการสรา้งวฒันธรรม

องคก์รท่ีสง่เสรมิใหเ้กิดนวตักรรมเพ่ือเพิ่มคณุคา่ใหบ้รษัิทในระยะยาว  

1.7 กาํหนดและทบทวนโครงสรา้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการสดัส่วนกรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิท  
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1.8 จดัใหมี้กระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ท่ีโปร่งใสและมี

กระบวนการพัฒนากรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู ้

ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย รวมถึง 

ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

1.9 จัดให้มีการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารท่ีเหมาะสมกับบทบาทความ

รบัผิดชอบในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้าหมายระยะ

สัน้และระยะยาว รวมถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิท  

1.10 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่าย

บริหาร คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน 

ขอ้มูลและโอกาสของบริษัท และการทาํธุรกรรมกับผูท่ี้มีความสัมพันธเ์ก่ียวโยงกับบริษัท ให้

เป็นไปตามกฏหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดของทางการ  

1.11 กาํหนดนโยบาย กาํกับ ควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัินโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้น

คอรร์ปัชั่น การรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส ในทกุระดบัขององคก์ร

และตอ่บคุคลภายนอก  

1.12 ดาํเนินการใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน (Internal Control) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.13 กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้คณะกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนิน

กิจการ ตลอดจนพรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่ายบริหารในกรณีท่ีมี

ความขดัแยง้ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

1.14 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เป็นกรรมการ เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนั และแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท  ไมว่า่จะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่

จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้

กรรมการบรษัิทจะดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 

1.15 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของบริษัทท่ีลว่งรูจ้ากการปฏิบตัิหนา้ท่ี และไมน่าํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์อง

ตนหรือผูอ่ื้น รวมถึงงดซือ้ขายหลกัทรพัยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอย่างนอ้ย 30 วนั 

และหลงัการประกาศแจง้ขา่วงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 วนั  

1.16 กรรมการบรษัิทตอ้งรายงานใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การมีส่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ซึ่งเป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย  

(2) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษัิท หรือบรษัิทในเครือ โดยระบจุาํนวนทัง้หมดท่ีเพิ่มขึน้ หรือลดลง 

1.17 จดัใหมี้เลขานกุารบริษัทเพ่ือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบักฎหมายและกฏเกณฑต์า่งๆ ดแูลรบัผิดชอบ

ในการจดัทาํและเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการ การประชมุผูถื้อหุน้  และ

ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

1.18 จดัใหมี้รายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิ

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และ

เทา่เทียม ตลอดจนดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของบรษัิท  

1.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกในการให้คาํปรึกษาหรือช่วยเหลือ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ โดยรายงานขอ้มลูของท่ีปรกึษา รวมทัง้ความเป็นอิสระหรือไม่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี(แบบ 56-1 One Report) 

 

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

และไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อาํนาจ และหนา้ท่ีท่ีแบ่งแยกออกจากกันอย่าง

ชดัเจน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และทาํหนา้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้

2.1 พิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทรว่มกับกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และ

ดแูลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม

เพ่ือใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งหมาะสม 

2.2 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย 

2.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ายอยา่งครบถว้น 

2.5 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

2.6 กาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยไมมี่กรรมการบรษัิทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 
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2.7 เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย

โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั

และดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.8 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามนโยบายบริหารกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ 

2.9 การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

2.10 กาํกับดูแลใหมี้การเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์

2.11 กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

2.12 กาํกับดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุ

วตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2.13 ปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

2.14 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมี

จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

3. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจกาํหนดนโยบายและอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ี

กาํหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงการกาํหนดและทบทวน

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการดาํเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี  การ

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital 

Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ เป็นตน้ 

 

4. องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

4.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 11 คน แตไ่ม่เกิน 15 คน ซึ่งแตง่ตัง้และ

ถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ กรรมการไมน่อ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้ง

มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
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4.2 ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท จะตอ้งเป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะ มีอายไุมเ่กิน 74 ปีบรบิรูณ ์

และมีสขุภาพแข็งแรง 

4.3 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กาํหนดไว ้ 

4.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการโดยเสียงขา้ง

มาก ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะดาํรงตาํแหนง่ไดค้ราวละ 2 ปี  

4.5 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่โดย

เสียงขา้งมาก ทัง้นี ้กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่จะดาํรงตาํแหนง่ไดค้ราวละ 4 ปี   

 

5. การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

5.1 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคน

ท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรง

ตาํแหนง่ใหมก็่ได ้

5.2 นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

5.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท

เลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลอ่ืนเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้  ทั้งนี ้ มติของ

คณะกรรมการบริษัทขา้งตน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน

กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้

เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกจะมีผลนบัแตว่นัท่ี

ตน้ฉบบัใบลาถึงบรษัิท  

5.5 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และ
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มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียง 

5.6 การเกษียณอายขุองกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดการเกษียณอายขุองกรรมการ ดงันี ้

5.6.1 ใหก้รรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือสิน้สุดวันสุดทา้ยของเดือนเกิด ซึ่งมีอายุครบ 77 ปี

บรบิรูณ ์ 

5.6.2 ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เกษียณอายเุม่ือสิน้วนัสดุทา้ยของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 

65 ปีบรบิรูณ ์

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

6.1 คณะกรรมการบริษัทมีกาํหนดการประชมุขัน้ต ํ่าจาํนวน 5 ครัง้ตอ่ปี และมีการประชมุพิเศษเพิ่ม

ตามความจาํเป็น ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการบริษัท แตถ่า้ไม่มีประธาน

กรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีจาํเป็น กรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไปอาจรอ้ง

ขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอให้

ประธานกรรมการกาํหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับการรอ้งขอ ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูก้าํหนดวนั

นดัประชมุแทน 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีไมมี่ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่

อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.3 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคน

หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชีข้าด 

6.4 กรรมการควรเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และไดใ้หเ้วลาอย่างเพียงพอในการเขา้ประชุม 

รวมทัง้ชีแ้จงเหตผุลทกุครัง้ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้นอกเหนือจากการประชมุของ

คณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ
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ชดุยอ่ย ซึ่งไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ควรเขา้ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถามใน

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

6.5 จาํนวนองคป์ระชุมขัน้ต ํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

6.6 กรรมการบริษัทควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุทัง้หมดในแต่

ละปี  

 

7. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนกฎบตัรฉบบันีอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

มีนยัสาํคญั 

 

8. ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

8.1 เร่ืองทีค่วรดูแลให้มีการดาํเนินการ  

- การกาํหนดและทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 

- การกาํหนดงบประมาณประจาํปี 

- การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัขิองคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมตอ่การบรรลุ

วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกระหวา่งปี  

- การแตง่ตัง้และกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

- การกาํหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผล 

- การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและของตนเอง 

- การกาํหนดนโยบายและแนวทางการกาํกบัดแูลบรษัิท 

- การสรรหา พฒันา กาํหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลผูบ้รหิารระดบัสงู 

8.2 เร่ืองทีด่าํเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร 

- การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนกลยทุธอ์งคก์ร แผนงานประจาํปี 

- การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
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- การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ 

- การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

- การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไมใ่ชก่ารเงินมีความน่าเช่ือถือ 

8.3 เร่ืองทีค่ณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ 

- การบริหารจดัการท่ีเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายบรหิาร 

- เรื่องท่ีหลกัเกณฑห์รือนโยบายของบริษัทขอ้กาํหนดหา้มไว ้เชน่ การอนมุตัริายการท่ี

กรรมการมีสว่นไดส้ว่นเสีย เป็นตน้ 

 

คาํอธิบาย (อา้งอิง แนวปฏิบตัขิอ้ 1.4.2 ของหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ) 

(1) เร่ืองท่ีควรดูแลใหมี้การดาํเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบหลักใหมี้ในการ

ดาํเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตอ้งมีความเขา้ใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาดาํเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารเป็นผูเ้สนอเรื่องเพ่ือพิจารณาได ้

(2) เร่ืองท่ีดาํเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และ

ฝ่ายบรหิารควรพิจารณารว่มกนัโดยฝ่ายบรหิารเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรกาํกับ

ดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายบริหารรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามท่ีเหมาะสม 

(3) เรื่องท่ีคณะกรรมการไมค่วรดาํเนินการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรกาํกบัดแูลระดบันโยบาย โดย

มอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ 

 




