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ข้อ 1  วัตถุประสงค์ 
 

         คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกผู้ ถือหุ้น และ ถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น จงึมีบทบำทส ำคญั  
ตอ่กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ สร้ำงมลูคำ่ให้กิจกำรรวมทัง้สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้กำร 
ปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
  

ข้อ 2  องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

      ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท   โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึง่หุ้น
ตอ่หนึง่เสียง 
       1.  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน  และกรรมกำรบริษัทไม่
น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย และ กรรมกำรบริษัท
ของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำยก ำหนด 
       2.  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท   ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ    และ     ข้อก ำหนดของกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวตักิำรศกึษำ และ 
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจ
ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทฯ   ไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกนั โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำท่ี ดงันี ้

1. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  และ  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น มี  

    บทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท 

2. มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท   และ  ผู้ ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภำพ    จนส ำเร็จลลุว่ง  

    เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ  

3. สนบัสนนุและเปิด โอกำสให้กรรมกำรบริษัทแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ และ เท่ำเทียมกนั  

4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท       ปฏิบตัหิน้ำท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจ 

    หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 5. ดแูล  ตดิตำม   กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท    และ  คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ     ให้บรรลตุำม 
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     วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

 6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท    มีกำรลงคะแนนเสียง   และ    คะแนนเสียง      

     ทัง้สองฝ่ำยเทำ่กนั 
 

ข้อ 3  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
 

       1.  กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบคุคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมโปร่งใส ซ่ือสตัย์ สจุริต  มีคณุธรรม 
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  และ  มีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้  ควำมสำมำรถและปฏิบตัหิน้ำท่ีให้แก่
บริษัทฯ ได้ 
 
         2.  ห้ำมกรรมกำรบริษัทประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทในนิติบคุคลอ่ืนท่ี
มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และ   เป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อน
จะมีมตแิตง่ตัง้ และ กรรมกำรบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไมช่กัช้ำ หำกมีสว่นได้เสียในสญัญำท่ีบริษัทฯ
ท ำขึน้ หรือ ถือหุ้น หรือ หุ้นกู้ เพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทในเครือ 
       3.  มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั  และ   กฎหมำยวำ่ 
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
         4.  กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัติำมเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย (ตลท.) และ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) ก ำหนด คือ 

4.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ   บริษัทยอ่ย     บริษัทท่ี
เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย  บริษัทร่วม หรือ  บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง(นบัรวม
บคุคลท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำช บญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์)  

4.2  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำนลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือน 
        ประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่   บริษัทยอ่ย   บริษัทร่วม   บริษัทยอ่ย

ล ำดบัเดียวกนั   ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

4.3  ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต   หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ี 
  เป็นบิดำมำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และ  บตุร   รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
     ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร  หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  
  หรือบริษัทย่อย  
4.4  ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล 
  ท่ีอำจมีควำมขดัแย้งในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระ   รวมทัง้ไม ่
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  เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่       กรรมกำรบริษัทซึง่ไมใ่ชก่รรมกำรอิสระ       หรือผู้บริหำร
ของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ   หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง   เว้นแตจ่ะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไมน้่อยกว่ำ 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

4.5  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่   บริษัทยอ่ย   บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลท่ี 
  อำจมีควำมขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  กรรมกำรบริษัทซึง่ไมใ่ชก่รรมกำรอิสระ   ผู้บริหำร  
   หรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี   ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอำจมี 
  ควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี (สองปี)  
  ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 
4.6  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย  หรือ      

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับคำ่บริกำรเกินกว่ำ 2  ล้ำนบำท (สองล้ำนบำท)  ต่อปีจำกบริษัทฯ     
บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง   ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริกำร 

  ทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล     ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  กรรมกำรบริษัทซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ   ผู้บริหำร      หรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย      เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

4.7  ไมเ่ป็นกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่   
หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

4.8  ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และ    เป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักบักิจกำรของบริษัทฯ  
       บริษัทย่อย   หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยของห้ำงหุ้นส่วน    หรือเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนร่วม

บริหำรงำนลกูจ้ำง  พนกังำน   ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1  ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน 
และ  มีกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

4.9  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
5.  กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ   หรือ     กรรมกำรอิสระของบริษัท    ต้องผำ่นกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทของบริษัท   
 

ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (4.1) ถึง (4.9) แล้ว    กรรมกำรอิสระ
อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท        ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท        บริษัทใหญ่     
บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบ 
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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ข้อ 4  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 

    1.  ดแูล  และ   จดักำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ   และ     กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ  มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วควำมซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)   
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption)   ระมดัระวงั    (Duty of Care)    มีควำมรับผิดชอบ         
(Duty of Accountability) และ มีจริยธรรม (Ethic)   รักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  บนหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี   โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
         2.  ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทกุปี  และ      ก ำหนดคำ่ตอบแทนประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 3.  ก ำหนดวิสยัทศัน์ของกิจกำร  พิจำรณำอนมุตันิโยบำยและกลยทุธ์ท่ีส ำคญั   วตัถปุระสงค์ทำง
กำรเงิน  แผนงำนตำ่งๆ งบประมำณ  ควำมเส่ียง รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย  และ  แผนงำนท่ีก ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพ   และ     ประสิทธิผล     และ    รับผิดชอบตอ่ผล
ประกอบกำร และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร ด้วยควำมตัง้ใจ และควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบตังิำน    
          4. ให้ควำมมัน่ใจวำ่ระบบบญัชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีมีควำมเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูล 
ให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยใน    และ   กำรตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 
        5. สอดสอ่งดแูลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ระหวำ่งผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียของบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั  โดยท่ีผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ไมค่วรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจก ำหนด
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และ กำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

6. พิจำรณำแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ  และ  ไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัตบิริษัท
มหำชนจ ำกดั     พ.ศ.2535    และ   กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั   
และ/หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทวำ่งลงเพรำะ
เหตอ่ืุนนอกจำกออกตำมวำระ 
      7. พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ       โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 
อิสระตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ       รวมถึง 
ประกำศข้อบงัคบั   และ/หรือ    ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือ เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น    เพ่ือ 
พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 
   8.  พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ      โดยมีคณุสมบตัิตำมท่ีกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์     ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ   รวมถึงประกำศข้อบงัคบั  และ/หรือ   ระเบียบของ 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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      9. พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร และ มอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีบำงประกำรให้คณะกรรมกำร 
บริหำรเป็นผู้บริหำรงำนของบริษัทได้         กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริษัท บริหำรผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับ
คำ่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ   ในฐำนะกรรมกำรบริษัท พนกังำน หรือ ลกูจ้ำงบริษัทฯ 

10. พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   และ    มอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีให้มีกำรก ำหนด 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy)   ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร    โดยให้ฝ่ำยจดักำร 
เป็นผู้ปฏิบตัติำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งน้อยปีละ 2  
ครัง้ ในไตรมำส 2 และ ไตรมำส 4 หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย  บริษัทฯ  จดัให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำร 
จดักำรควำมเส่ียงอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้        ให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรผิดปกติ 
ทัง้หลำย 
      11 สง่เสริมให้จดัท ำจริยธรรมธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร      เพ่ือให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนกังำนทกุคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมท่ีบริษัทฯ    ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ     โดยคณะกรรมกำรบริษัท
จะตดิตำมให้มีกำรปฏิบตัติำมจริยธรรมดงักลำ่วอย่ำงจริงจงั 
      12. แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพ่ือท ำหน้ำท่ีจดัท ำ
และเก็บรักษำเอกสำร และ  กำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตลำดทนุก ำหนด และชว่ยด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ ของ
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทฯ    อนัได้แก่      กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ  ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกำร
ให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษัทและบริษัท    ในกำรปฏิบตัิตน และ  กำรด ำเนินกิจกำรให้ถกูต้องตำมกฎหมำย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ   อีกทัง้ดแูลให้กรรมกำรบริษัทและบริษัท มีกำรเปิดเผยข้อมลู
สำรสนเทศอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
      13. ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่   (Anti-Corruption Policy)  ให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร 

14.  เลขำนกุำรบริษัทสรุปและรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรบริษัท       ของคูส่มรส      และ
บตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ   และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท     ทัง้นี ้
กรรมกำรบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทผำ่นทำงเลขำนกุำรบริษัททรำบโดยมิชกัช้ำ เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้
               -  มีสว่นได้เสียไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ท่ีบริษัท จดัท ำขึน้ระหว่ำงรอบปีบญัชี 

      -  มีกำรเปล่ียนแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ 
15.  เข้ำอบรมหลกัสตูรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)        ท่ีเก่ียวกบักรรมกำร

บริษัทอยำ่งน้อย 1 หลกัสตูร อนัได้แก่  DIRECTOR   ACCREDITATION   PROGRAM  (DAP)  หรือ หลกัสตูร 
DIRECTOR  CERTIFICATION  PROGRAM  (DCP)  หรือ   เทียบเทำ่เพ่ือกำรเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตังิำน 
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16.  หน้ำท่ีอ่ืนใดของกรรมกำรบริษัทตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ  ข้อก ำหนด   พระรำชบญัญตัิ     หรือ 
กฎหมำยอ่ืนใดท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ 

17.  ประเมินผลกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ     และ   ให้มีกำรทบทวน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

18.  คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรบริษัท  ซึ่งมีอ ำนำจลงนำ
ผกูพนับริษัทฯ ได้ 
 19.  คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ     ให้ถกูต้องตรงตำม
กฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัชี  โปร่งใส 
 

ข้อ 5  วาระการด ารงต าแหน่ง  
 

       ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี  
   ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้   ให้กรรมกำรบริษัทต้องพ้นต ำแหนง่เป็นจ ำนวน   หนึง่ใน
สำมของจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี      ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทแบง่ให้พ้นต ำแหนง่เป็นสำมสว่นไมไ่ด้   ก็ให้ใช้
จ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 
       กรรมกำรบริษัทท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวรรคหนึง่ในปีแรกและปีสอง    ภำยหลงัใช้ข้อบงัคบันีใ้ห้
ใช้วิธีจบัสลำกกนั สว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมกำรบริษัทคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่      ถ้ำมี
ต ำแหนง่นำนท่ีสดุเทำ่กนัก็ให้จบัสลำก 
      กรรมกำรบริษัทผู้ออกไปนัน้จะเลือกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ 
        นอกจำกพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหนง่เม่ือ 
            1.  ตำย 
                    2.  ลำออก 
                    3.  ขำดคณุสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบริษัท   หรือ    มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย    ต้องค ำ
พิพำกษำวำ่ได้กระท ำผิดทำงอำญำ เว้นแตค่วำมผิดฐำนประมำทหรือลหโุทษ  
                  4.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผู้ ถือหุ้น ซึง่ 
มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง   และ  มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
                   5.  ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
                 

ถ้ำต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทว่ำงลง     เพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ    ให้คณะกรรมกำร 
บริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ    และ   ไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั   และ      
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กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์      เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
ครำวถดัไป  เว้นแตว่ำระของกรรมกำรบริษัทผู้ออกไปนัน้จะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน (สองเดือน) 
       มตขิองคณะกรรมกำรบริษัทตำมวรรคหนึง่ต้อง        ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ีของ 
จ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ียงัเหลืออยู่ 
     บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนตำมวรรคหนึง่        อยูใ่นต ำแหนง่เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยูข่อง 
กรรมกำรบริษัทท่ีตนแทน  
          ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึง่เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท          ในกรณีท่ี 
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทก็ได้     รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำร         ซึง่ประธำน 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
       ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติ        ให้กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4  ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชมุนัน้ 

 

 ข้อ 6  การประชุม 
 

      1.  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ ในกำรเรียกประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท หรือ  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำ 7 วัน    ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งกำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท  หรือ    กรรมกำรบริษัทท่ีได้รับมอบหมำยเป็นผู้ก ำหนดวนั เวลำและสถำนท่ีในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่อำจก ำหนดสถำนท่ีอ่ืนๆ นอกจำกส ำนกังำนใหญ่ก็ได้ 
              ถ้ำกรรมกำรบริษัทตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอให้  เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอ 
    2.  คณะกรรมกำรบริษัท       ต้องจดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้    ณ  ห้องอนัเป็นท่ีตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ หรือ จงัหวดัใกล้เคียง หรือ สถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
และให้จดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุไว้ทัง้หมด    รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุมติทัง้หมดของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้
โดยเรียบร้อย 
         3.  ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชมุ  โดยควบคมุกำรประชมุของคณะกรรมกำร
บริษัทให้เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และ    สนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัททกุท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
ประชมุ เช่น ตัง้ค ำถำม หรือ  ข้อสงัเกต   ให้ค ำปรึกษำ  และ  ให้ข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหำร หรือ สนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตจ่ะไมก้่ำวก่ำยในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทฯ  
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        4.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียโดยนยัส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำต้องออกจำกท่ี
ประชมุระหวำ่งพิจำรณำเร่ืองนัน้ๆ 
      5.  เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีในกำรจดบนัทกึ   และ      จดัท ำรำยงำนกำรประชมุ จดัเก็บรำยงำนกำร
ประชมุ   เอกสำรประกอบกำรประชมุ สนบัสนนุตดิตำมให้คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประสำนงำนกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ข้อ 7  องค์ประชุม 
 

      ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท             ต้องมีกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของคณะ กรรมกำรบริษัท และ  กำรออกเสียงในท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริษัทผู้ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำเสียง
เทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุชีข้ำด 
      
ข้อ 8  การเปิดเผยข้อมูล 
 

      คณะกรรมกำรบริษัท ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศของบริษัท     ทัง้ท่ีเก่ียวกบัทำงกำรเงิน
และ ท่ีไม่ใช่กำรเงิน ให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน ตรงตอ่ควำมเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่ำเสมอ และทนัเวลำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ   และ  เป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยเคร่งครัด 
 

 ข้อ 9  การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
 

    คณะกรรมกำรบริษัท จะท ำกำรทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี  และ   จะเสนอแนะกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงตำมท่ี
เห็นสมควร 
 

                 กฎบัตรนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

         

        (นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ ์วิทยำกร) 

            ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 


