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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร
บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังมีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง นโยบำยและกลยุทธ์
ทำงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะด ำเนินงำนไปในทิศทำงที่
เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรเพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดุลและ
รับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

 

2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งกรรมกำรที่จะพึงมี แต่ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ     

5 คน และกรรมกำรไม่น ้อยกว่ำกึ ่งหนึ ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั ้งหมดต้องมีถ ิ ่นที ่อย ู ่ ใน
รำชอำณำจักร 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(3) ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำร
ก็ได้ 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

3.  คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับ
ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที ่มีประชำชนทั ่วไปเป็นผู ้ถ ือหุ ้นตำมที ่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนดและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และมีประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
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(3) สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์   
อ่ืนใด  

(4) สำมำรถอุทิศเวลำให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมกำรได้อย่ำงเพียงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตน 

(5) กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้กำรเป็นกรรมกำรดังกล่ำวต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ก ำหนดไว้ 

(6) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(7) กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทหรือบริษัทย่อยทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อม 

(8) กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมที่บริษัทก ำหนด ครบถ้วนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ประกำศก ำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนั้น ยังต้องสำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้  

(9) ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั ้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู ้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ 

(10) เป็นกรรมกำรบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนรวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่ว่ำ จะสำมำรถ
แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 

 

4.  การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
(1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อก ำหนดกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ใน
กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น 
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(2) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 
 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนบริษัทนั้น       
ถ้ำข้อบังคับมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ใน
ต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

 

กรรมกำรอิสระจะมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและควำม
จ ำเป็นตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 

(3) นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
1) ตำย 
2) ลำออก (มีผลเมื่อบริษัทได้รับหนังสือลำออก) 
3) ขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกั ด หรือ    

กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5) ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

   

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน โดยมติของคณะกรรมกำร จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

 

5.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรกิจกำรของบริษัทด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหำในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือระมัดระวังผลประโยชน์
ของบริษัทโดยรวม โดยไม่จ ำกัดเฉพำะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรำยใด โดยทั่วไปคณะกรรมกำรจะมีอ ำนำจ
หน้ำที่ก ำกับดูแลบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำย กำรดูแลให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม มี
ระบบกำรติดตำมตรวจสอบให้ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนด ดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำยของบริษัท มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและ
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย 

(2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและก ำหนดรำยละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำงธุรกิจ และแผนงบประมำณประจ ำปีของบริษัท
และบริษัทย่อย ตำมท่ีฝ่ำยจัดกำรจัดท ำและน ำเสนอ 

(3) ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรหรือบุคคลใดๆ ซึ ่งได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี ที่คณะกรรมกำร
บริษัทก ำหนด 

(4) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณของบริษัท 

(5) ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ 
รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งจัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและ
บริษัทย่อย อย่ำงสม ่ำเสมอ 

(6) จัดให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน (บัญชีก ำไรขำดทุน)  ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบกำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

(7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทน    
ที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

(8) จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
กำรปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม 

(9) พิจำรณำอนุมัต ิแต่งตั ้งบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ำมตำมที ่ก  ำหนดใน
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรเข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำง
ลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมกำร  เข้ำ
ใหม่แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ (เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน) และ
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
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(10) แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
รวมส ำหรับกรรมกำรชุดย่อยตำมงบประมำณที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร (ไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมที่
ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น) 

(11) พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมทั้งประเมินผลกำรท ำงำนและพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(12) พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใดๆ 
จำกสถำบันกำรเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผู้ค ้ำประกัน เพ่ือกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษัท
และบริษัทย่อยภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

(13) พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่
เกี ่ยวโยงกัน ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั ้งที ่มีกำรแก้ไขเพิ ่มเติม) รวมทั ้งกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และพิจำรณำอนุมัติหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที ่มี
เงื ่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรเข้ำท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรธุรกรรมดังกล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(14) จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกับดูแลกำรเปิดเผย
ข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีควำมน่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูงสุด 

(15) แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมใน
จ ำนวนอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และมีกำรก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งไว้อย่ำงชัดเจน 
ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้กำรออกเสียงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องส ำคัญซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทก่อน เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และ
กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย  ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ ่งทรัพย์สินที ่มี
นัยส ำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(16) พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(17) พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
(18) ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่

เหมำะสม 
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(19) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ          
ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

(20) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษัท 

(21) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 เดือน 
(22) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือแสดงถึงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัท
ย่อยในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 

(23) ประเมินผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทั้งคณะ เพ่ือพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคใน
แต่ละปี เพื ่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน       
ด้ำนต่ำงๆ ได้ 

(24) ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ เช่น กำรท ำรำยกำรที ่เกี ่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส ำคัญ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 

(25) ก ำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตำม
ข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่ำงเคร่งครัด 

(26) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(27) พิจำรณำอนุมัติเรื่องต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ของ

บริษัทอย่ำงเป็นธรรม 
   

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำง   
แทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ บริษัท ก ำหนดไว้ ทั ้งนี ้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำร
บริษัทหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด) อำจ
มีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้ และเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด 

 

6.  การประชุม 
(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยทุกๆ 3 เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษ

เพิ ่มเติมตำมควำมจ ำเป ็น ซึ ่งจะมีกำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบล่วงหน้ำ โดยในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
คณะกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม รวมถึงจัดส่งเอกสำรประกอบกำร
ประชุมให้แก่กรรมกำร อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ หรือร้องขอเอกสำรประกอบกำรประชุมเพ่ิมเติมได้ก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 

ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทอำจมีกำรเรียก
ประชุมด้วยวิธีอื่นและมีกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมไปยังกรรมกำรล่วงหน้ำน้อยกว่ำ     
7 วันได ้(ก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรให้เร็วกว่ำที่ก ำหนดก็ได้) 

 

(2) ประธำนคณะกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร หรือถ้ำกรรมกำรตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรรมกำร ให้ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ 
 

ในกรณีที่ไม่มีประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร 
 

(3) ในกรณีที ่ผู ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรจะแต่งตั้ง
กรรมกำรอิสระหนึ่งท่ำนเพื่อร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน 
 

(4) บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และจัดเก็บรวบรวม
เอกสำรที ่ร ับรองแล้วเพื ่อใช ้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ทุกครั้ง บริษัท จะจัดให้มีผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อมูลและรำยละเอียดประกอบกำรตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลำ 
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7.  องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
(2) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที ่ประธำนกรรมกำร        

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

(3) ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึ่งคน
มีหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดจะไม่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

 

8. คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลำยคณะเพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวจะมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำทบทวนเรื่องต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ให้ควำม
เห็นชอบในกำรแต่งตั้งสมำชิกคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรออกกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือก ำหนด
ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย หรือกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร โดยในแต่ละปี  คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำทบทวน    
กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ 

 

9. ค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้วำงและก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ทัดเทียมกับมำตรฐำนของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจะถูกก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

 

10.  การประเมินผล 
คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งกำรประเมินผล        
ทั้งคณะและรำยบุคคล เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำน และบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี  

 
   



   

 

9 

กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564  เป็นต้นไป 
  
    

……………………………..…………….. 
(นำยณรงค์ฤทธิ์  ถำวรวิศิษฐพร) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


