
 

 

 

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับดูแลตรวจสอบและ

ประเมินผล การด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ สร้างมูลคา่และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหุ้น โดยใช้มาตรฐาน จริยธรรมสงูสดุและปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
และผู้ มีสว่นได้เสีย 

 
องค์ประกอบ 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการบริษัท  
 2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรและต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมาย
ก าหนด 
 3. บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่เป็นบคุคลเดียวกนัเพ่ือให้
เกิดความ ชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ า 
 4. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระในจ านวนท่ีเหมาะสมกับการก ากับดแูล
กิจกรรม โดยต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนด ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 5. การแตง่ตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมี ความ
โปร่งใส่ และชัดเจนในการสรรหากรรมการ และการพิจารณาควรจะต้องมีประวัติ การศึกษาและ
ประสบการณ์  การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 6. กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอี่กได้ 
คุณสมบัต ิ
 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีความรู้ความสามารถและปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทฯได้ 
 2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่า
ด้วย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ 
 
 



 

 

 
 
ความไว้วางใจ ให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด 
 3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน ท่ีมี
สภาพ อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไมว่่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์
ของบคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 
 4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 
เร่ืองการ ขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
 5. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารคือกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทโดยเต็มเวลาและ
ได้รับผล ตอบแทนจากบริษัทฯเป็นประจ าทกุเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนท่ีเปรียบเสมือน
เงินเดือน 
 6. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี 

โดยระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของ

กรรมการ ในสญัญานัน้ (ถ้ามี) 

• ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทัง้หมดท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงใน   

ระหวา่งรอบปีบญัชี (ถ้ามี) 

7. กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท โดย
จะต้องค านงึถึงต าแหนง่ท่ีเหมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษัทวาระการด ารงต าแหน่ง 
 1. การประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จ านวน กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้อง ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือก เข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
 2. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

ก. ตาย 

ข. ลาออก 

 



 

 

 

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ

กฎหมาย วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ง. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มา ประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ี

ถือโดย ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

จ. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการ
เลือกบคุคลใด บคุคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะ กรรมการในคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี
ใบลาออก ไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
ทราบด้วยก็ได้ 

 
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
 ภารกิจและความรับผิดชอบของกรรมการเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
ซึง่รวมถึงการด าเนิน การดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนิน
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2.        จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
3. ด าเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ

รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 



 

 

 
4. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 
5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท 

รวมถึงควบคมุก ากับดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของบริษัทและบริษัท
ย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณท่ีก าหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญั เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน  

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 
8. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุม

ทัง้องค์กรและก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม  

9.  พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของบคุคลดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

10.  จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดง
ถึงฐานะการ เงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
และอนมุตั ิ

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใด
ปฏิบตัิการอยา่งหนึง่ อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอ านาจเพ่ือ ให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี 

 
 



 

 

 
 

คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจ
นัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กบับริษัทหรือบริษัทย่อยตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการอนมุัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ
อนมุตัไิว้แล้ว 
การประชุม 
 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวน
กรรมการ ทัง้หมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี แตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ท่ีประชมุ 
 2. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมี
หนึ่ง เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ ถ้าคะแนน เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ น้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ให้ประธาน
กรรมการเป็น ผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจ
ร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชมุกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
 4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ ก าหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือ นัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้ แทนของกรรมการ
โดยตรง โดยระบวุนั   เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 



 

 

 
 
การประเมินผลของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการจะจดัให้มีขึน้ทกุปี โดยเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล ทัง้นี ้ผลคะแนนและข้อคดิเห็นของกรรมการจะ
น าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการในแตล่ะปี และเพ่ือให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 


