
 

 
1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใหก้ารก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับต่าง  ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ซึง่คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและมาตรฐานจรยิธรรมสงูสดุ 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ อย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้โดยรองประธานกรรมการ มีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบับรษิัทซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อใหมี้การแบง่แยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจ
ในการด าเนินงาน 

4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและ
ชดัเจน 

1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการโดยมติการแตง่ตัง้กรรม
การ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

2. กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคล
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

3. คุณสมบัต ิ
1. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 

1. บรรลนุิติภาวะ 
2. ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
3. ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยไ์ดก้ระท าโดยทจุรติ 
4. ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อก หรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
5. ไม่เคยถกูเปรียบเทียบปรบัในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. กรรมการตอ้งมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสตัย ์ และมีเวลา
อย่างเพียงพอที่จะอทุิศใหก้บัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ 



3. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดย
ก าหนดใหก้รรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

4. กรรมการตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเขา้ไปบรหิารหรือจดัการในกิจการอื่น อนัจะก่อใหเ้กิดการบั่นทอนผลประโยชนข์องบรษิัท 
หรอืเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลหรอืนิติบคุคลใด ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น 

5. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่และตอ้ง ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมี
ส่วนไดส้่วนเสียกบัการตดัสินใจของผูบ้รหิาร ทัง้นี ้คณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการมีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั 
หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กู้ยืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 



7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (Collective decision) ได ้

กรรมการอิสระควรใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และพรอ้มที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรอืคดัคา้นในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบตอ่ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบง่

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่พอดี ใหอ้อกจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
2. กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลากกันว่าผูใ้ด จะออก ส่วนปีหลงั  ๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ครบก าหนดวาระ อาจไดร้บัการพิจารณา
เลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตอ่ไปได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท 
4. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจากต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ จ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3. กรรมการที่ประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่ง ใหย่ื้นใบลาออกตอ่บรษิัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไปถึงบรษิัท 
4. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระไดโ้ดยรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ทกุวาระแลว้ตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นและปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระของบรษิัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไดต้ามที่เห็นสมควร และในปีที่
กรรมการอิสระดงักล่าวครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้กรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. บรหิารกิจการใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัิส  าคญั 4 ประการคือ 



o การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
o การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมัดระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) มีความรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 

(Ethic) 
o การปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชมุ

ผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
o การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

(Duty of Disclosure) 
2. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยุทธใ์นระยะสัน้ และระยะยาวในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของบริษัท โดยมุ่งเนน้เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าต่อกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
สงัคมโดยรวม โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

3. พิจารณาอนมุตัิรายการที่ส  าคญัตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดรวมถึง
ระเบียบอ านาจอนมุตัิด าเนินการของบรษิัท 

4. พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบรษิัท โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นต่าง  ๆ ของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดโดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมปลอดภยั 

5. ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้คณุสมบตัิที่หลากหลายเพื่อให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

6. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

7. จดัใหมี้การเปิดเผยรายงานทางการเงินและขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส 
เช่ือถือได ้ทนัเวลา เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

8. จดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. จดัใหมี้จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทโดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนอย่างมีจรยิธรรม และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 
10. จดัใหมี้การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และสนบัสนนุใหมี้การสื่อสารไปสู่ทกุคนในบรษิัทใหไ้ดร้บัทราบยึดถือปฏิบตัิ

อย่างจรงิจงั 
11. จดัใหมี้กระบวนการที่ชดัเจนและโปรง่ใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
12. จดัใหมี้กระบวนการที่ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรอืมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายการหรือ

การกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตอ้งด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

13. จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม ่าเสมอ 

14. จดัใหมี้การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 



15. จัดใหมี้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อพิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบรษิัท 

17. พฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยเขา้อบรมหรือเขา้รว่มหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ 
ที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 

18. ก ากบัดแูลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุคลากรของบรษิัท ตลอดจนสนบัสนนุใหมี้การสื่อสารทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิ 

19. ก ากบัดแูลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย
อย่างมีประสิทธิผล 

20. ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 
(Confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจน
บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

21. จดัใหมี้การทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ ์
22. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยการวา่จา้งที่ปรกึษาภายนอกดว้ยค่าใชจ้่ายบรษิัท 
23. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบรษิัทตามที่ผูถื้อหุน้มอบหมาย 

6. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจว่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
3. พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมีมาตรการดแูลใหเ้รื่องที่ส  าคญัและเป็นไป

ตามอ านาจด าเนินการไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
4. จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อใหฝ่้ายจดัการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบรษิัทจะอภิปรายประเด็นส าคญัอย่างรอบคอบ

โดยทั่วกนั ตลอดจนสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัทมีดลุยพินิจที่รอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
5. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์ันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
6. ก ากบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
7. ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



7. การประชุม 
1. คณะกรรมการตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชมุล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตาม

ความจ าเป็น 
2. กรรมการอย่างนอ้ย 2 คนขึน้ไป มีสิทธิรอ้งขอใหเ้รียกประชมุ ทัง้นี ้ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งก าหนดวนัประชมุ

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 
3. การเรียกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานที่ และกิจการ

ที่จะประชมุไปยงักรรมการทกุคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์อง
บรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

4. การประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี ้
ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

5. การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มมากขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 

6. คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอื บคุคลตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุ หรอืใหข้อ้มลู
เพื่อประกอบการพิจารณา 

7. กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารตอ้งประชมุรว่มกนั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

8. ใหเ้ลขานกุารบรษิัทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายท าหนา้ที่จดบนัทกึการประชมุ 

8. การรายงาน 
กรรมการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิัท 
โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทฉบบันี ้มีผลตัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป 

 


