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คณะกรรมการบริษทั เป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รมีหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และแผนการ
รองรับภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัข้ึนเพ่ือให้กรรมการบริษทัทุก
คนตระหนกัถึงบทบท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

องค์ประกอบ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกประธานกรรมการ 
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และต าแหน่งอ่ืนท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้ 

เม่ือบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทั บริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะน าส่งขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัใหก้บักรรมการบริษทัใหม่เพ่ือใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั  

คุณสมบัต ิ

- มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

- มีภาวะเป็นผูน้ า มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

- ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นบัรวมกรณีท่ีไดรั้บ
อนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัดว้ย) 

นอกเหนือจากคุณสมบติัขา้งตน้ กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการบริษทั
แบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
นั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการบริษทัท่ีออกไปนั้น
อาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอีกได ้ 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จาก ต าแหน่งเม่ือ   

(1) ตาย  

(2) ลาออก ซ่ึงจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
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(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้คณะกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงตอ้ง อยู่รักษาการใน
ต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกวา่คณะกรรมการบริษทัชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการแทนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบติัหน้าท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตย ์(Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อ

หุน้ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษทั โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของ

บริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัเวลา 

 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี 

 ก าหนดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

 ก าหนดให้มีนโยบายความเส่ียงและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 

 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

 ก ากบัดูแลและส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชจ้ดัสรรทรัพยากรส าคญั เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

และสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย   

 ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการและพฒันาสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมี

การติดตามทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 ดูแลใหมี้การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสะทอ้นผลประกอบการและฐานะ

ทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ขององคก์ร

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการท่ีโปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนและประเมินผลงานเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบ

ทอดต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 จดัใหมี้การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษทัใหไ้ดรั้บทราบ

และยดึถือปฏิบติั  

 พิจารณาก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการบริษทัหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร

และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข

อ านาจดงักล่าวได ้ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บมอบ

อ านาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ

บุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั 

 ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทท่ีก าหนดเอาไวใ้ห้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 พิจารณาและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทั เช่น ทะเบียน

กรรมการ หนงัสือเชิญประชุมกรรมการ และหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์

 เก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น รวมถึงงดซ้ือ

ขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 
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บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

 ก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

 พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และดูแลให้กรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 - ประธานกรรมการ หรือ ผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่าง
ถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย 

- จดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษทัทุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งครบถว้น 

- สรุปมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 

 เป็นผูน้ าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาในการประชุม
ใหเ้หมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้
อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

 เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทั 

 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตาม
กฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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การประชุม 

 ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และตามความจ าเป็น โดยจะก าหนดวนัประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการด าเนินการส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระ
ต่างๆไปยงักรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการบริษทัทั้งหมด
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการบริษทัซ่ึง
มาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ ลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการบริษทัคนหน่ึงซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

 


