
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับ
ผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น  ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท  และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธท่ีวางไวอยางเปนอิสระ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซ่ึงประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมี
ถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหน่ึงคนเปนผูมีประสบการณดานธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการท้ังคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหนาท่ีและ
ถวงดุลระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนน้ีมีอยางนอย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ตองเปนกรรมการอิสระ  

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติข้ันต่ํา ดังน้ี 

1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท  

2) มีความรู ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานที่ด ี

3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 

4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัท ไดอยางเพียงพอ 

5) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ 

  



3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท  ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 
ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการท่ี
จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการ
ท่ีออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเมื่อไดปฏิบัติงาน
เปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน 

4. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1) ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีท่ีสุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 

1.2 การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 

1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) 

ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2) การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นใหเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองของบริษัท กลาวคือ 
กําหนดใหกรรมการ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน  นางสาวแคทลีน มาลีนนท  นางสาวปยวดี มาลีนนท  หรือนายธีร สีอัมพรโรจน 
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคญัของบริษัท  

3) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยางตอเนื่อง 
เปนประจําทุกๆ ป  

4) พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล 

5) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 
เพื่อใหมั่นใจวา มีการนํานโยบายและกลยุทธท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

6) กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท 
เพื่อใหเปนมาตรฐานท่ียอมรับ  

7) ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท 



8) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

9) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมท้ังปองกันการกระทําผิด
กฎหมายดวย 

10) ดูแลผลประโยชนท้ังของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได 

11) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม
สามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม 

โดยในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเช่ียวชาญใน
วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนาท่ีสําคัญในฐานะกรรมการบริษัทท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเพ่ือรับทราบและ
รวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 

1) จํานวนคร้ังและกําหนดการประชุม 

โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง (ปละ 4 คร้ัง) แตละคร้ังจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญเรงดวน 

นอกจากน้ี การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวัน เวลา ท่ี
เหมาะสมลวงหนาในการประชุมคร้ังสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดตั้งแตตนป 

2) องคประชุมและการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึง
ครบเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือ
มติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง จะใชเวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งคอนขางเพียงพอที่ฝาย
บริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน 



ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือเลขานุการบริษัทได
โดยตรง นอกจากน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเกี่ยวของในเร่ืองตางๆ เขามาสอบถาม หรือชี้แจง
รายละเอียดในระหวางการประชุมได 

3) วาระการประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา
วาระการประชุม โดยที่กรรมการแตละทานสามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได 

4) การจัดสงเอกสารการประชุม 

ในการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อให
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงท่ีจะศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  

5) การรายงานการประชุม 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดสงให
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือช่ือพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ัง
ถัดไป ท้ังนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตองได  

สําหรับรายงานการประชุมท่ีไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ ซ่ึงจัดเปนเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเปนความลับของบริษัท โดย
จัดเก็บอยูท่ีฝาย Corporate Finance ซ่ึงสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 

6) การประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 


