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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)     
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กร มีหน้าที่ในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ 
นโยบายในการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์รทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นจริยธรรม 
เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ และตรงตามความมุ่งหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย และเพื่อสรา้งคุณค่าและขับเคลื่อนองคก์รสู่ความยั่งยืน รวมทัง้ยังมีบทบาทและหนา้ที่ในการ
ก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประธานเจา้หน้าที่บริหารในการบริหาร
กิจการของบรษิัทและบรษิัทย่อยใหส้  าเรจ็ตามแผนงานที่ไดก้ าหนดไว ้  

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏิบติัหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
การก ากับดูแลกิจการที่ ดี  (Good Corporate Governance) โดยค านึงถึงผลกระทบรอบด้านที่มี ต่อ
สิ่งแวดลอ้มและเศรษฐกิจ รวมทัง้ดแูลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีเ้พื่อใหก้รรมการบริษัททุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์  

 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยที่

ประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และตอ้งมี
คณุสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ)  

2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถ
ในดา้นทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย (Diversity) มีประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่
เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อย โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือ
ทักษะทางวิชาชีพ ทัง้นีเ้พื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีมุมมองที่กวา้งขึน้ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ
ตดัสินใจดีขึน้และสามารถท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

เมื่อบคุคลใดไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษิัทจะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าส่งคู่มือและขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหก้รรมการบริษัทที่เขา้ใหม่ทุกคนเพื่อใหท้ราบถึงบทบาทหน้าที่
ในฐานะกรรมการบรษิัท 

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่สามารถท า
หนา้ที่ก ากบัดแูล กลยทุธท์างธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได ้โดยอาจพิจารณามอบหมายหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ใหค้ณะกรรมการชดุย่อยท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานตามกลยทุธท์างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
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3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
บคุคลที่จะมาท าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

3.1 กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) 
รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด รวมทัง้ตอ้ง
ไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผูบ้รหิาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์

3.2 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อ
การด าเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล สามารถปฏิบติัหนา้ที่และแสดงความคิดเห็นได้
โดยอิสระ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่
ไดอ้ย่างเพียงพอ รวมทัง้มีความเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถมองภาพรวม
ของธุรกิจไดดี้ 

3.3 กรรมการบริษัทตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บรษิัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ 

3.4 กรรมการบรษิัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท  
 
4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถา้
จ านวนกรรมการบริษัทแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้อาจไดร้บัการเลือกตัง้
ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกได ้การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งทักษะ ความรู ้ความ
ช านาญ และประสบการณด์า้นความยั่งยืนมาเป็นคุณสมบติัที่ตอ้งการสรรหา โดยก าหนดรวมถึง
คุณสมบติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

4.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้
จากต าแหน่งเมื่อ 
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(1) เสียชีวิต 

(2) ยื่นหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่หนงัสือลาออกไปถึงบรษิัท 

(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกจากต าแหน่งตามเงื่อนไขภายใต ้พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทที่พน้จากต าแหน่งยังคง
ตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทชุดใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายขึน้เป็นกรรมการบรษิัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน  

4.4 ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

 
5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้
รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 
5.1 บริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปเพื่อรกัษาสิทธิ

และประโยชนส์ูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) ดว้ยความซื่อสตัย์
สจุริต (Duty of Loyalty) ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษัทและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure)  

5.2 ก ากบัดแูลการบริหารงานและการจดัการของฝ่ายจดัการของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ และระเบียบ
อ านาจอนมุติั ที่ก าหนดไวใ้หส้ามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดี รวมทัง้จรยิธรรมธุรกิจของ
บริษัท โดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงก ากบัดแูลการจดัสรรทรพัยากรส าคญัตลอดห่วงโซ่
คณุค่าของธุรกิจ การบรหิารงาน และผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการหรือบคุคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมาย
ใหท้ าหนา้ที่ดังกล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย 
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5.3 จดัใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาในกฎบตัรใหม้ี
ความเป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป และสอบทาน
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
5.4 ก าหนดวตัถปุระสงค ์วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย เปา้หมายหลกั และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย โดยค านึงถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เคารพสิทธิ 
ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และมีส่วนไดเ้สียเป็นส าคัญ 
รวมถึงการทบทวนกลยุทธ ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณร่วมกับฝ่ายจัดการ
เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณเ์ศรษฐกิจ การตลาด สภาพการแข่งขัน และสามารถ
ปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 

5.5 พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทและบรษิัทย่อยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
5.6 ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ คณุสมบติั

ที่หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้แต่งตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตร พรอ้มทั้ง
ประเมินผลเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.7 ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส โดยจัดท า
Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคณุสมบติัของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมติั โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  อาทิ ความสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท ประสบการณ์ 
ภาระหนา้ที่ ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ
แต่ละคน เป็นตน้  อทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารบริษัททราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ  

5.8 แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใหม้ีการควบคุมการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนการด าเนินการและนโยบายของบริษัท ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การติดตามดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนัยส าคัญให้
ครบถว้นถกูตอ้ง 
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5.9 ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ติดตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท  
โดยน าผลที่ไดม้าพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกรรมการบริษัท และทบทวน
แบบประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี  

5.10 พฒันาความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
เขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่
เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง  

5.11 แต่งตัง้เลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5.12 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แผนพฒันาผูบ้ริหารระดับสงูและแผนสืบทอดต าแหน่งประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร และก ากบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีประสิทธิผล
เป็นประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูที่รอบคอบ โปร่งใส 
สอดคลอ้งกับความรบัผิดชอบและผลการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทัง้ในระยะสั้นและ
ระยะยาว ตลอดจนติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ 
และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
5.13 ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มแกธุ่รกิจในระยะยาว ควบคู่

ไปกบัการสรา้งคณุประโยชนต่์อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 
5.14 ติดตามดแูลใหม้ีการน ากลยุทธ ์และแผนงานด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อยไปปฏิบติั และ

ติดตามการวัดผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ใหน้โยบายเพื่อการพัฒนา
และปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามยั ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

5.15 ก ากบัดแูลใหม้ีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
5.16 ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหม้ีการบริหารความเสี่ยงที่

มีประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และ
เมื่อระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

5.17 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบติัตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีและนโยบายต่าง ๆ พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีระบบการควบคมุ
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ เพื่ อลดความเสี่ยงดา้นการ
ทจุรติและการใชอ้  านาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 
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5.18 จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

5.19 ก ากบั ควบคมุ ป้องกนั ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่าง
ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมถึง
การปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู และโอกาสของบรษิัทและบรษิัทย่อย และ
การท าธุรกรรมกับผูท้ี่มีความสมัพันธเ์ก่ียวโยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลกัษณะที่ไม่สมควร 
ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท ากบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
หรือมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการบรษิัทรายดงักลา่ว
แจง้บรษิัทโดยไม่ชกัชา้ 

5.20 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่า งมี
นยัส าคญั ซึ่งรวมถึงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย รายการที่เก่ียว
โยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทัง้พิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานใหฝ่้ายจัดการมีอ านาจ
ด าเนินการธุรกรรมดงักลา่วภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.21 จดัใหม้ีและปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทและบริษัทย่อยที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร และสนบัสนุนใหม้ีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ใหไ้ดร้บัทราบยึดถือปฏิบติัอย่างจริงจัง 
เช่น นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการแจง้เบาะแส และนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 
เป็นตน้ และการปรบัใชน้โยบายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทและบริษัท
ย่อยมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรม  

5.22 ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้
เบาะแสหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
สามารถติดต่อ/รอ้งเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

5.23 ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการ
บริษัท หรือผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัทตนเองอย่างนอ้ย 1 วนั
ลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 

รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
5.24 ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงิน และการสอบทาน

งบการเงินที่ถูกตอ้ง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้
ติดตามดแูลสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท 

5.25 พิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
5.26 ก ากับดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เหมาะสม รวมทัง้จัดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการให้

ขอ้มลูแก่นกัลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทควรด าเนินการเผยแพร่ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
เหมาะสม และตรงต่อเวลา และส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่
ขอ้มลู 
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สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 
5.27 ดแูลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน

ดูแลใหก้ารด าเนินการในวันประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้และการจัดท า
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทัง้
รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส  

ในการปฏิบติัหนา้ที่คณะกรรมการบริษัทควรเขา้ถึงสารสนเทศที่จ  าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอ่ืนที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และใน
กรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบริษัท  

 
6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้
6.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และดแูลให้

กรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการ
บรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

6.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัทและเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
(1) ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมาย  
(2) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
อย่างครบถว้น 

(3) สรุปมติที่ประชมุและสิ่งที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 
(4) ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจดัการ 

6.3 เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูล
ใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

6.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
6.5 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจัดการ และสนบัสนุนการปฏิบติั

หนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
6.6 ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.7 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม  
6.8 ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 

และกรรมการบรษิัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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7. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้
7.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้โครงสรา้งและอ านาจการ
บรหิารงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 

7.2 สื่อสารกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับนโยบาย เป้าหมาย วิสยัทัศน ์วัตถุประสงค ์พันธกิจ กลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณในการด าเนินธุรกิจที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อใหฝ่้ายจดัการใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการ 

7.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติหนา้ที่ของฝ่ายจัดการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและ
นโยบายในการด าเนินธุรกิจตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  

7.4 ก ากบัดแูลภาพรวมของการบริหารจัดการดา้นการเงิน การตลาด การผลิต ทรพัยากรบุคคล ความเสี่ยง 
ระบบควบคมุภายใน และดา้นการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ของบรษิัทและบริษัทย่อยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซื่อสตัยส์จุริต เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  

7.5 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ทางธุรกิจของบรษิัทอยู่ภายใตน้โยบายการบรหิารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

7.6 สื่อสารกบัคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

7.7 สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ ์ประกาศ และบันทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัท 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษิัท รวมทัง้รกัษาระเบียบ
อนัดีงามภายในองคก์ร 

7.8 ก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม 
และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

7.9 พฒันาและปรบัปรุงผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง สนบัสนุน
การสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่ม เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์
ของบรษิัท 

7.10 ติดตามการวดัผลการด าเนินงานของบริษัท บรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทร่วม (ถา้มี) โดยก าหนดให้
มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก ากบัดูแลใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มลูส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที่
เก่ียวขอ้ง 

7.11 ก าหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบติั ขอ้ก าหนด ส าหรบัโครงสรา้งองคก์รในต าแหน่งที่
ไม่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมถึงการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก และเลิกจา้งพนักงานบริษัทในต าแหน่งที่ไม่อยู่ใน
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
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7.12 ก าหนดเกณฑก์ารสรรหา เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน อตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ
รางวัล เงินโบนัส และปรบัขึน้เงินเดือนส าหรบัผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทในต าแหน่งที่ไม่อยู่ใน
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ตามที่ก าหนดในระเบียบอ านาจอนุมัติด าเนินงาน (Delegation of Authority) และ
ภายใตก้รอบและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้

7.13 เป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
จดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างเป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 

7.14 เป็นตวัแทนของบริษัทในการประชาสมัพันธอ์งคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
สรา้งเครือข่ายความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

7.15 พิจารณาอนมุติัการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") รวมถึงตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") เก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
รวมตลอดถึงอนุมัติรายการและธุรกรรมตามระเบียบอ านาจอนุมัติด าเนินงาน (Delegation of 
Authority) ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

7.16 ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกับ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตลอดจนระเบียบของ
บรษิัทซึ่งมีมติอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

7.17 พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิัท 

7.18 มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบติังานที่ก าหนดในนาม
ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ภายใตข้อบเขตอ านาจที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจของบริษัท และ/
หรือระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การมอบอ านาจของประธานเจา้หนา้ที่
บริหารนัน้ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือความขัดแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ 
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแยง้ ตอ้งเสนอธุรกรรมดังกล่าวใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm's Length) 

7.19 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่ไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท   

ทั้งนีป้ระธานเจา้หน้าที่บริหารไม่สามารถเขา้ประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ (ตามที่ไดน้ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใด ๆ หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายหรือหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุติัไว ้
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8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
8.1 การประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท 
8.2 บรษิัทก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรนอ้ยกว่า 6 

ครัง้ต่อปี โดยแต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระหลกัในการประชมุไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจน และอาจมี
การประชมุครัง้พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส าคญัหรือเรง่ด่วน โดยเป็นการประชุมดว้ยตนเอง
หรือโดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดก็ได ้

8.3 ในกรณีจ าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ใน
กรณีเช่นนี ้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ  

8.4 ใหม้ีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

8.5 คณะกรรมการบริษัทอาจจะเชิญคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุนัน้ ๆ  

8.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเขา้ร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการ
ประชมุทัง้ปี ในกรณีมีเหตจุ าเป็นที่ท าใหก้รรมการคนใดไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ
ในครัง้ใดได ้ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุ าเป็นดงักล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อน
การประชมุครัง้นัน้ 

ทัง้นีก้ารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่บริษัทไดจ้ัดใหม้ีขึน้ดว้ย ซึ่งกรรมการที่แมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถ
ประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานุการบรษิัทโดยค าสั่งของประธาน
กรรมการแจง้กรรมการบริษัทพรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
5 วนัท าการก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยอาจจัดส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้เวน้แต่จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ 
 

9. องคป์ระชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
9.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดห้รือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้อง
ประธานกรรมการท าหนา้ที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดห้รือต าแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง ให้
กรรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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9.2 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี ้
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

9.3 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่เฉพาะการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้ง
จัดใหม้ีขึน้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จ  านวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็น
องคป์ระชมุ  
 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการบริษัทเป็นผูม้ีหนา้ที่จดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิัทพิจารณา
ลงลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป 
ทัง้นีก้รรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานประชมุใหม้ีความละเอียดถกูตอ้งมาก
ที่สุดได ้โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรบัรองแลว้จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร
ตามชัน้ความลบัและจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

 
11. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนด
ระเบียบอ านาจอนุมติัด าเนินการ (Delegation of Authority) การก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พันธกิจ 
กลยุทธใ์นการด าเนินงาน แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและ
แผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการของผล
ของการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้และการ
ดแูลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกนัที่ส  าคัญ การเขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการ
เขา้รว่มทนุหรือยกเลิกการเขา้รว่มทนุ 

 
12. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

ใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุติัไว ้
 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
       
      ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 
      -ลงนามโดย- 
  
      (นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
      ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 
 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
(ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บรษิัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บรษิัทย่อย 

9. สามารถเขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  

12. สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบติัตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ โดยมีการตัดสินใจแบบองคค์ณะ 
(Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    

ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
หรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้รษิัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการ
มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดัให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่และ
การใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ในวาระ
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
       
 ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 

      -ลงนามโดย-  

      (นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
      ประธานกรรมการ 


