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      กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างมูลค่าใหกิ้จการรวมทั(งสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนให้กับผูถื้อหุ้น ซึ* งโดยทั*วไปคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผูป้ฏิบัติ ดังนั( น หน้าที*หลกัของ
คณะกรรมการบริษทัจึงแบ่งเป็น 2 ดา้น 

1)   การกาํหนดทิศทาง นโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั เพื*อใหม้ั*นใจวา่บริษทั จะดาํเนินงานไปในทิศทางที*เป็น
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2)   การติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื*อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดาํเนินงานของบริษทัต่อ        
ผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัยงัมีอาํนาจและความรับผิดชอบตามที*กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัและมติที*ประชุม        
ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดที*สาํคญัแสดงไวใ้นหวัขอ้ 5 เรื*องอาํนาจหนา้ที*ความรับผิดชอบ 

 
2. องค์ประกอบและการแต่งตั+งคณะกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั(งกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอื*น มีจาํนวนที*เหมาะสมกบั
ขนาดของกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานที*มีประสิทธิภาพ โดยเมื*อรวมแลว้มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและมีกรรมการที*มี
ความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื*นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการ
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดและตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

 

ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนหนึ* งเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีที*คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษทัคนหนึ*งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทัก็ได ้    

  

การแต่งตั(งกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง ทั( งนี(  จะตอ้งมี
ความโปร่งใสและชดัเจนโดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั(นๆ โดยมี
รายละเอียดที*เพียงพอเพื*อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัโดยตาํแหน่ง 
 

  3.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1 )  กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลที*มีความรู้ ความสามารถ มีความซื*อสัตยสุ์จริต  มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมี
เวลาอยา่งเพียงพอที*จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ที*ใหแ้ก่บริษทัได ้
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2 )  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายอื*นที*เกี*ยวขอ้ง รวมทั(งตอ้ง
ไม่มีลกัษณะที*แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที*จะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที*มีมหาชนเป็น        
ผูถื้อหุน้ตามที*กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที* 4) พ.ศ. 2551 

3 )  กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื*นได ้แต่ทั(งนี(การเป็นกรรมการบริษทัดงักล่าวตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที*กรรมการของบริษทัและตอ้งเป็นไปตามแนวทางที*สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์( กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

 

กรรมการอิสระตอ้งไม่ทาํหนา้ที*เป็นผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นที*มีอาํนาจควบคุม เป็นผูซึ้* งไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะที*จะทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นที*เป็นอิสระและตอ้งมีคุณสมบติัตามที*
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดไว ้คือ :     

1 )  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที*มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที*อาจ
มีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั(งนี(  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้*เกี*ยวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั(นๆ ดว้ย 
 

2 )  เป็นกรรมการที*ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั(งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนกังาน ที*ปรึกษา  
ที*ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติ
บุคคลที*อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั(ง 

 

3 )  เป็นกรรมการที*ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที*เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี*น้องและบุตร รวมทั(งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื*น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที*จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย  

4 )  เป็นกรรมการที*ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที*อาจมีความ
ขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะที*อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระของตน รวมทั(งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที*มีนยั  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้*มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที*อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั(ง 
 

 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที*กระทาํเป็นปกติ เพื*อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี*ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ(าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี( สิน รวมถึงพฤติการณ์อื*นทาํนอง
เดียวกนั ซึ*งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนี( ที*ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ*ง ตั(งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์*มี
ตวัตนสุทธิหรือตั(งแต่ 20 ลา้นบาทขึ(นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ*ากว่า  ทั( งนี(  การคาํนวณภาระหนี( ดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที*เกี*ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที*เกี*ยวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี(ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี(
ที*เกิดขึ(นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที*มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5) เป็นกรรมการที*ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที*อาจมีความขดัแยง้    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที*มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ*งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที*อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั(ง 
 

6) เป็นกรรมการที*ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ* งรวมถึงการให้บริการเป็นที*ปรึกษากฎหมาย 
หรือที*ปรึกษาทางการเงิน ซึ*งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่  2  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคล
ที*อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นที*มีนัย  ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั(นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั(ง 

 

7) เป็นกรรมการที*ไม่ไดรั้บการแต่งตั(งขึ(นเพื*อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ* ง
เป็นผูที้*เกี*ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

8) ไม่ประกอบกิจการที*มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที*มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที*มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที*มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที*ปรึกษาที*รับ
เงินเดือนประจาํ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทัอื*น ซึ* งประกอบ
กิจการที*มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที*มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

 

9) ไม่มีลกัษณะอื*นใดที*ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี*ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั          
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั(งให้เป็นกรรมการอิสระที*มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1) - 9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม  บริษทัย่อย
ลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลที*อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื*อครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั( งให้เป็น
กรรมการบริษทัต่อไปได ้
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั( ง ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ในขณะนั(น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้*สุดกบัส่วน 1ใน 3  

 

กรรมการที*จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที*สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนที*อยูใ่นตาํแหน่งนานที*สุดนั(นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

        นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากตาํแหน่งเมื*อ 
1)  ตาย 
2)  ลาออก 
3) มีอายคุรบ 72 ปี โดยกรณีนี( ใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทันบัแต่วนัสิ(นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
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4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด หรือมี
ลกัษณะที*แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที*จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที*มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที*กาํหนดไว้
ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที* 4) พ.ศ. 2551 

5)  ที*ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี*  (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ* งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจาํนวนหุน้ที*ถือโดยผูถื้อหุน้ที*มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง) 

6) ศาลมีคาํสั*งใหอ้อก 

 กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื*นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั  
 

     ในกรณีที*ตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอื*นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั(ง
บุคคลซึ*งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการผูน้ั( นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั( งกรรมการบริษัทที*ว่างลงทดแทนก็ได ้ 
กรรมการบริษทัที*ไดรั้บการแต่งตั(งทดแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที*ยงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซึ*งตนแทน 

 
5. อาํนาจหน้าที1ความรับผดิชอบ 

นอกจากหนา้ที*หลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ตามที*ไดก้ล่าวมาแลว้ อาํนาจหนา้ที*ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั         
ยงัเป็นไปตามที*ไดก้าํหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัและมติที*ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ*งรวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี( 

1) ปฏิบติัหนา้ที*ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื*อสตัยสุ์จริต รวมทั(งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติที*ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเรื*องที*ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที*ประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อนการดาํเนินการ เช่น เรื*องที*กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติที*ประชุมผู ้ถือหุน้ การทาํรายการที*เกี*ยวโยงกนั และ
การซื(อหรือขายสินทรัพยที์*สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที*หน่วยงานราชการ
อื*นๆ กาํหนด เป็นตน้ 

 

2) กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฎิบติังานอยา่งมีจริยธรรม เช่น จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั รวมทั(งเปิดเผยใหรั้บทราบ กาํหนดใหป้ฏิบติัตามและติดตามให้
มีการปฏิบติั 

3) พิจารณาอนุมติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจาํปีของบริษทั 
 

4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั(งบุคคลที*มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มที*กาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที*
เกี*ยวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีที*ตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอื*นนอกจากออกตาม
วาระ 

 

5) พิจารณาแต่งตั(งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบที*เกี*ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที*ประชุมผูถื้อหุ้นเพื*อพิจารณาแต่งตั(งเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัต่อไป 
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6) พิจารณาแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตามที*กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

 

7) พิจารณาแต่งตั( งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก     
พร้อมทั(งกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที*และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

 

8)   พิจารณาแต่งตั(งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื*อช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

9)   พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปลี*ยนแปลงชื*อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
 

10) แต่งตั(งบุคคลอื*นใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทัหรืออาจมอบอาํนาจ
เพื*อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที*คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซึ* งคณะกรรมการบริษทั
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี*ยนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆได ้

11) พิจารณาอนุมติัการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ* งสินทรัพย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที*
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั(งนี(  ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ
ประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบที*เกี*ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12) พิจารณาอนุมติัการทาํรายการที*เกี*ยวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที*ประชุมผูถื้อหุน้ ทั(งนี(  
ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ/หรือประกาศ  ขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบที*เกี*ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

13) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื*อเห็นวา่บริษทัมีกาํไรพอสมควรที*จะทาํเช่นนั(นและ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหที้*ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

6. การประชุม 

1)   กาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย   6 ครั( งต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั(งปีและอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ*มตามความจาํเป็น 

2)  ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม  
3)   เลขานุการบริษทัทาํหนา้ที*จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ไปใหก้รรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  เพื*อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนเขา้ประชุม 
4)   ประธานกรรมการบริษทัทาํหน้าที*เป็นประธานที*ประชุม  มีหน้าที*ดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ

สาํหรับกรรมการบริษทัที*จะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นที*สาํคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม   

5)  ในการประชุมกรรมการบริษทั ผูที้*มีส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัสาํคญัในเรื*องที*พิจารณาตอ้งออกจากที*ประชุมระหวา่ง
การพิจารณาเรื*องนั(นๆ  

6)  การลงมติให้ใชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการบริษทัคดัคา้นมติดงักล่าว ให้บนัทึกคาํคดัคา้นไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

7)  กาํหนดให้กรรมการบริษทัที*ไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมกนัเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง เพื*ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี*ยวกบั
การจดัการที*อยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 
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8)  ในการพิจารณาเรื* องหนึ* งเรื*องใด กรรมการบริษทัมีสิทธิขอดู หรือตรวจเอกสารที*เกี*ยวขอ้ง ขอให้ฝ่ายบริหารที*  
เกี*ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมชี(แจงขอ้มูลรายละเอียดเพิ*มเติม 

9)  เลขานุการบริษทัทาํหนา้ที*ในการจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ที*ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและมติที*ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั(งประสานงานกบัผูที้*เกี*ยวขอ้ง 

 

 7. องค์ประชุม   

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ* งหนึ* งของจาํนวนกรรมการบริษทั 
ทั(งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที*ประธานกรรมการบริษทัไม่อยูใ่นที*ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที*ได ้ในกรณีที*มีรอง
ประธานกรรมการบริษทัอยูใ่หร้องประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานที*ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษทั หรือมี
แต่ไม่อยู่ในที*ประชุมนั(น หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที*ได ้ให้กรรมการบริษทัซึ* งมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหนึ* งเป็น
ประธานในที*ประชุม การวนิิจฉยัชี(ขาดของที*ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการบริษทัคนหนึ*งมีเสียงหนึ* งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษทัซึ* งมีส่วนไดเ้สียในเรื*องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื*องนั(น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที*ประชุมเป็นผูชี้(ขาด 

 

กฎบตัรนี( มีผลบงัคบัใชต้ั(งแต่วนัที* 21 มกราคม 2557  
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                 ประธานกรรมการบริษทั 
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