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กฎบัตรคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ที�สาํคญัของบริษทั และกาํกบัดูแล

การบริหารจดัการให้มั�นใจว่าฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามที�กาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติั

หน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัต์สุจริจเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
 

1.  องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่น

ราชอาณาจกัร 

2. บริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

3. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรสามารถเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือ

หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 
 

2.  คุณสมบัต ิ

 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มี คุ ณ ส ม บัติ ที� ไ ม่ ขัด ต่ อ พ ระราช บัญ ญั ติ บ ริษัท ม ห าช น จํากัด  พ .ศ . 2535 ห รือ ก ฎ ห ม ายอื� น ที� เกี� ยวข้อ ง 

ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดร้ับการอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชนสู์งสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ   

ของบริษทั 

5. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม           

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ   

รายนั�นๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ       

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�ง

เป็นกรรมการ 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา          

คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็น     

ผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม    

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผู ้สอบบญัชีของบริษัท     

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการ            

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา             

ทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น   

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพนั� นด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั� ง            

เป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น

ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 

3.  ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้น        

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบาย และกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. กาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของบริษทั รวมทั�งกาํหนดให้มีการสื�อสารให้ทุกคนในองค์กร

ขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากร         

การควบคุมการดาํเนินงานที�เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจาํปี 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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5. พิจารณาแต่งตั�งกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการ  ชุดยอ่ยต่างๆ ที�นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอให ้   

ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

6.    พิจารณาแต่งตั� งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม

น โยบ ายที� กํ าห น ดไว้ ได้แ ก่  ค ณ ะก รรม ก ารตรวจส อบ  ค ณ ะก รรม ก ารบ ริห าร ค ณ ะก รรมก ารบ ริห าร                       

ความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันา

เพื�อความย ั�งยนื  

7. พิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทั รวมทั�งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารที�เสนอ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และลงลายมือชื�อเพื�อรับรองงบการเงินดงักล่าว เพื�อ

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมที�เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งดูแลไม่ให้เกิด

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง  

11. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหเ้ชื�อมั�นไดว่้าบริษทัไดมี้ความรับผิดชอบต่อ

ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหน้าที�ในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยออ้มในสญัญาใดๆหรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

13.   กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�

บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

14.  สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
 

�.     บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1.    การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มั�นใจไดว่้าการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2.    การดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที�มีจริยธรรมและการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี 

3.     การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที�บริหาร และมีมาตรการที�ดูแลให ้     

เรื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.     การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญักนัอย่าง

รอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.    การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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5.  วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง � ใน � โดยให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดร้ับเสียง

ขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน � วาระ เว ้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิ�ง และการ

ดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดร้ับอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 
 

6.  การประชุม 

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

และการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทักาํหนดองคป์ระชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการ

ไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 7 ครั� ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยหน่วยงาน

เลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว 

เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได้ ซึ� งในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระ

พิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้จดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั�น หาก

กรรมการท่านใดประสงคที์�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อ

พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ 
 

7.  อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ 

1. อนุมติังบประมาณประจาํปีและแผนธุรกิจของบริษทั 

2. อนุมติัการก่อภาระผกูพนัทางการเงินของบริษทั เช่น การทาํสญัญากูเ้งิน การคํ�าประกนัหนี�   

3. อนุมติัโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ 

4. อนุมติัการเปิดบริษทัใหม่ 

5. อนุมติัการซื�อหรือจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

6. อนุมติัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

7. อนุมติันโยบายการเพิ�มอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปี 

8. อนุมติังบการเงินของบริษทั 

9. อนุมติัการเปิดหรือปิดบญัชีกบัธนาคารต่างๆ 

10. อนุมติัการแต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ย  

11. อนุมติัการแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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ทั�งนี�  คณะกรรมการยงัมีหน้าที�ในการอนุมติัการดาํเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด  
 

8.  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที�เหมาะสม

เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที�จะรักษา

กรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการ  

ชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ� น ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบื�องตน้ แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณา ก่อน

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้

ในรายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 
 

9.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี เพื�อ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ทั�งยงัมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเดน็ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ 
 

10.  การรายงาน 

คณะกรรมการ รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที� ผลการดาํเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบติัหน้าที�ของ

คณะกรรมการ ในรอบปีที�ผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี 


