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กฎบัตรคณะกรรมการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ที�สําคญัของบริษทั และกาํกับดูแล 

การบริหารจดัการให้มั�นใจว่าฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามที�กาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติั

หน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัตยสุ์จริตเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนได้เสีย      

ทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2.  องค์ประกอบ 

1) คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5  คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และตอ้งไม่น้อยกว่า    

� คน 

3) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ� ง

หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3.  คุณสมบัต ิ

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� (รวมทั�งที�แก้ไขเพิ�มเติม) 

หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทั  

2) เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น       

การแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ที�ประชุมผูถ้ือหุน้

ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 

3) มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ    

ของบริษทั 

5) เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื�อสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6) เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการไดอ้ยา่งเตม็ที� 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ    

รายนั�นๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจาํ หรือ        

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง

เป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา           

คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม  

หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นที�มีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือ   

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน            

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ�าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นในทาํนองเดียวกนั 

ซึ�งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�งตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั หรือตั�งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี� ดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี� ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผู ้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชี      

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่ เวน้แต่     

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา             

ทางการเงิน ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้ให้บริการ           

ทางวิชาชีพนั� นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั� ง              

เป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น

ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

4.  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต และดูแลให้การดาํเนินงานของบริษทั 

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื�อ

รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบาย และกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการนาํนวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัเพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั�งกาํหนดให้มีการสื�อสารให้ทุกคน        

ในองคก์รขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาํปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร          

การควบคุมการดาํเนินงานที�เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั�งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ     

ชุดย่อย ที�นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั และ

พิจารณาแต่งตั�งกรรมการในกรณีที�มีตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื�นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่

วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที�เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

6) พิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบาย      

ที�กาํหนดไว ้และอนุมตัิกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
7)    พิจารณาแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกาํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของประธาน

เจา้หนา้ที�บริหาร รวมทั�งติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตั�งเลขานุการบริษทั และกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทั�ง

ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ

ชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั�งเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการชุดยอ่ยใหท้ี�ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพื�อเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมตัิแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

เป็นไปตามกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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11)   พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมที�เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

12)   จดัให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งดูแลไม่ให้เกิด

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง  

13)   กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้เชื�อมั�นไดว่้าบริษทัไดม้ีความรับผิดชอบ     

ต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14)   มีหน้าที�ในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัช้าถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรง 

หรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

15)   กํากับดูแลให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)   สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

17)  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นบริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

18)  พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

19)  พิจารณาอนุมติัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

20)  จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

21)  ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษทั 

22)  กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

5.   หน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1)    การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มั�นใจไดว่้าการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)    การดูแลใหม้ั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที�มีจริยธรรมและการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดี 

3)    การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าที�บริหาร และมีมาตรการที�ดูแลให ้   

เรื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4)    การจดัสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที�ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื� องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกัน          

อยา่งรอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5)   การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที�เป็นผู ้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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6.  วาระการดํารงตําแหน่ง 

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

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับ     

เสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2)  กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน � วาระ เว ้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิ�ง และ       

การดํารงตําแหน่งเกินวาระที�กําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั� งต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัดว้ย 

7.    การประชุม 

1)   การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึงจะครบเป็น      

องคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้หากมีรองประธานกรรมการ

อยู่ในที�ประชุม ให้รองประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี    

แต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั�นหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งทาํหน้าที�เป็น

ประธานในที�ประชุม 

บริษทักาํหนดจาํนวนองค์ประชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู ่

ไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ�งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุม     

ให้ถือเอาเสียงข้างมาก กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ทั�งนี�  ในกรณีที�

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

3)   คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั� ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น            

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

กาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ�งในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนด

วาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือ   

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้อย่างน้อย     

5 วนัทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม               

โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนั�น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที�จะเสนอเรื�องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถ

กระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุม

ในวาระเรื�องอื�นๆ 

 

 

 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงได้

กับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มี

คุณสมบติัที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผดิชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนในเบื�องตน้ แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น

เพื�ออนุมติั ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

9.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทั�งคณะและรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี       

เพื�อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนประมวล

ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ อนัจะ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพจิารณาในที�ประชุมคณะกรรมการ 

10.  การรายงาน 

คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที�  ผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที�ของ

คณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี 

 


