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กฎบัตรคณะกรรมการ 
 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีสําคญัของบริษทั และกาํกบัดูแล 

การบริหารจดัการให้มนัใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามทีกาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติั

หน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซือสัตยสุ์จริตเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย      

ทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2.  องค์ประกอบ 

1) คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5  คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า 

กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และตอ้งไม่นอ้ยกวา่    

 คน 

3) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึง

หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3.  คุณสมบัต ิ

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมทงัทีแกไ้ขเพิมเติม) 

หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทั  

2) เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น       

การแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพอืประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3) มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน ์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ    

ของบริษทั 

5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6) เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระ    

รายนนัๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ        

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั

เป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็นบิดามารดา           

คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม  

หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นทีมีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม     

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือ   

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน            

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั 

ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปี

ก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผูส้อบบัญชี      

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต ่    

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา             

ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ           

ทางวิชาชีพนันด้วย เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง              

เป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น

ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

4.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบติัหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต และดูแลให้การดาํเนินงานของบริษัท 

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือ

รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงักาํกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบาย และกลยทุธ์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการนาํนวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัเพือเพิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทังกาํหนดให้มีการสือสารให้ทุกคน        

ในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาํปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร          

การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ     

ชุดย่อย ทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิ และ

พิจารณาแต่งตงักรรมการในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอืนใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่

วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตนแทน 

6) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย เพือดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบาย      

ทีกาํหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
7)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร รวมทงัติดตาม

ดูแลให้ประธานกรรมการบริหาร ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทงัติดตามดูแลให้

เลขานุการบริษทัปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ

ชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมทงัเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดยอ่ยใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพอืเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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11)   พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12)   จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัดูแลไม่ให้เกิด

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง  

13)   กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมนัได้ว่าบริษทัไดมี้ความรับผิดชอบ     

ต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14)   มีหน้าทีในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลทีเกียวขอ้งไม่วา่โดยตรง 

หรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

15)   กาํกับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธาน

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)   สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม  

17)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้บริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ทีประชุม

ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

18)  พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

19)  พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

20)  จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

21)  ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนืองเพือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษทั 

22)  กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

5.   หน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  

1)    การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มนัใจไดว้า่การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)    การดูแลใหม้นัใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรมและการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 

3)    การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบริหาร และมีมาตรการทีดูแลให ้   

เรืองสาํคญัไดถู้กบรรจเุป็นวาระการประชุม 

4)    การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกัน          

อยา่งรอบคอบโดยทวักนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5)   การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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6.  วาระการดาํรงตําแหน่ง 

1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง  ใน  โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับ     

เสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2)  กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่ เกิน  วาระ เว ้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิง และ       

การดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

7.    การประชุม 

1)   การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมด จึงจะครบเป็น      

องค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้หากมีรองประธานกรรมการ

อยู่ในทีประชุม ให้รองประธานกรรมการทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี    

แต่ไม่อยูใ่นทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทีเป็น

ประธานในทีประชุม 

บริษทักาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยู ่

ไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุม     

ให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ทังนี ในกรณีที

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

3)   คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็น            

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจัดส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

กาํหนดการดงักล่าว เพอืใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึงในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนด

วาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือ   

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย     

5 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม               

โดยขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนนั หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรืองเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถ

กระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพมิเติมในทีประชุม

ในวาระเรืองอืนๆ 

 

 

 



            กฎบตัรคณะกรรมการ 
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8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงได้

กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมี

คุณสมบติัทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบเพมิขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา

ค่าตอบแทนในเบืองตน้ แลว้นาํขอ้มูลทีไดเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น

เพืออนุมติั ทงันี บริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

9.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ทงัคณะและรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี       

เพือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนประมวล

ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ อนัจะ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยจะนาํผลการประเมินทีไดไ้ปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ 

10.  การรายงาน 

คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที ผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการในรอบปีทีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี 

 


