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1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัท คือ ตัวแทนของผู้ ถือหุ้นท่ีแต่งตัง้โดยผู้ ถือหุ้ น เพ่ือก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
เจริญรุ่งเรือง และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจะต้องตระหนกัถึงความส าคญั
ของหลักธรรมาภิบาลในการส่งเสริม และสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
สาธารณชน และเช่ือว่าการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลจะเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  และเพ่ือให้บรรลถุึง
วิสยัทศัน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องด าเนินการโดยใช้มาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบตัิตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

(2) ในการเสนอช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่ง
ด้านใดท่ีส าคัญ ส าหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน 
กฎหมาย การจดัการ หรือท่ีปรึกษาด้านการจดัการ  

(3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนหนึ่งท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด โดยท่ี
กรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. มีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท หรือ 

4. มีผลประโยชน์ใดๆในทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ 

5. เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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(4) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารคือกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานให้แก่บริษัทโดยเต็มเวลา และได้รับ
ผลตอบแทนจากบริษัทเป็นประจ าทกุเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือ ผลตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือน ตอ่ครัง้ 
(6) จะต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 

จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
(7) การลงมตขิองคณะกรรมการบริษัทกระท าได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทัง้นี ้กรรมการ   ผู้ มีส่วนได้

เสียในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการลงมตใิดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
(1) การเข้าเป็นกรรมการให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆ
ไมไ่ด้ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน
กรรมการท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ใหม่ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

(2) การพ้นจากต าแหนง่ กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
1. ตาย 
2.    ลาออก 
3.    ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
4.    ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออก 
5.    ศาลมีค าสัง่ให้ออกจากต าแหนง่ 
6.    ออกตามวาระ 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่ง ไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ี
ใกล้เคียงกนัแตไ่มต่ ่ากวา่ 1 ใน 3 
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(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการ และการลาออกมีผลนบั
แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ 

(4) ในกรณีท่ีต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็น
กรรมการแทนในประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคลท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระท่ียัง
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

4. อ านาจ 
(1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฏหมายด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
(2) ก าหนดนโยบาย เปา้หมาย  แนวทาง  แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทัง้ควบคมุ ก ากบัดแูล

การบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย  
เว้นแตเ่ร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คณะกรรมการจะต้องได้รับมติอนมุตัิของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ 
อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทนุ 
การออกหุ้นกู้   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่  บุคคลอ่ืน  หรือ
การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
เป็นต้น 

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามเห็นสมควร  ให้เป็นคณะกรรมการชดุย่อย
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นต้น เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   และให้
คณะกรรมการบริษัทตัง้ประธานกรรมการในแต่ละชุด ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจอ่ืนๆ ก็ได้ 
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(5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานฯ รวมทัง้เลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

(6) แตง่ตัง้กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพ่ือมีผลผกูพนับริษัท และคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจก าหนด หรือแก้ไข เปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

(7) แต่งตัง้และพิจารณาค่าตอบแทนรวมทัง้ก าหนดเง่ือนไขการจ้างงานในต าแหน่งกรรมการผู้ จดัการ
ใหญ่  

(8) แต่งตัง้และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทัง้บุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

(9) พิจารณารับรองงบการเงินส าหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจ าปี เพ่ือเสนอรายงานตอ่ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

(10) จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี และประชุมวิสามัญภายใต้กรอบเวลาและเง่ือนไขตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

(11) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ หรือตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 

5. หน้าที่ 
(1) ก าหนด ควบคุมและก ากับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ในการท าธุรกิจของบริษัท โดยมีการ

ทบทวนและอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี 
(2) ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ และขัน้ตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต และ
ด้วยความระมดัระวงั 

(3) จดัสร้างระบบการควบคมุ ความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ให้แก่บริษัท เพ่ือให้การด าเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย 

(4) ควบคมุ ก ากบัดแูล และประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัท 
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(5) จัดวางโครงสร้างและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเส่ียง  การก ากับและ
ตรวจสอบ และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(6) ส่งเสริมให้พนกังานในทกุระดบั มีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 

 

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะ
ก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือก าหนดให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆตาม
ระเบียบของบริษัทโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีก
ตา่งหากด้วย 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้ช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ประเด็นและอปุสรรคในระหว่างปีท่ีผ่านมา พร้อมกบัน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุง
การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 


